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מנורת המקדש

פתח דבר

לה

שניהם מסורים ונתונים המה איש איש בענין עבודתו
ו‰נ ‰כל ‰טוב ‰מעול‰ ,‰ן בעבו„˙ ‰מוח ו‰ן בעבו„˙ ‰לב ,רוכ˘ים ל‰ם ‰מ˘כילים
ו‰עוב„ים ר˜ בעבו„˙ ˙‰פל‰˘ ‰י‡ ˙מור˙ ˜‰רבנו˙ „‡˙מר ב‰ו "רז‡ „˜ורבנ‡ עול ‰ע„

בעזהי״ת.
בפרוס עלינו הימים המאירים – ימי החנוכה ,דשנת ה'תשע"ה ,הננו מתכבדים
להגיש לקהל שוחרי התורה ולומדי' ,את הקונטרס "מנורת המקדש" .בקובץ זה
לוקטו ביאורים בעניני הדלקת המנורה מתוך רבבות עניני חידוש וביאור שבתורת
הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זיע"א.
ונחלק לכמה מדורים:
הראשון" ,אל מול פני המנורה" ,והוא ביאור ופלפול עמוק בסוגיית סדר הדלקת
המנורה בבית המקדש לשי' הרמב"ם.
השני" ,פנינים" ,והוא ביאורים קצרים בעניני הדלקת המנורה.
השלישי" ,דרוש ואגדה" ,והוא ביאור סדר הדלקת המנורה בעבודת האדם
לקונו ,והחילוק בין עבודת המוח ועבודת הלב.
ובתור הוספה בא המדור "דרכי החסידות" ובו מכתב מכ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ
נ"ע בנוגע לעבודת המוח ועבודת הלב )ומובא כאן כהוספה על המדור "דרוש
ואגדה" בו נתבאר ענין עבודת המוח ועבודת הלב(.
קונטרס זה יו"ל במסגרת הקונטרס השבועי 'לקראת שבת' – עיונים וביאורים
בפרשת השבוע.
*
וזאת למודעי ,שבדרך כלל לא הובאו הביאורים כפי שנאמרו ,ואף עובדו מחדש
ונערכו ע"י חבר מערכת ,ופשוט שלפעמים מעומק המושג וקוצר דעת העורכים יתכן
שימצאו טעויות וכיו"ב ,והם על אחריות המערכת בלבד ,ושגיאות מי יבין.
ועל כן פשוט שמי שבידו הערה או שמתקשה בהבנת הביאורים ,מוטב שיעיין
במקורי הדברים )כפי שנסמנו על-אתר או בתוכן העניינים( ,וימצא טוב ,ויוכל לעמוד
בעצמו על אמיתת הדברים.
*
ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים ,אשר כימים ההם ,כן גם עתה יעשה תשועה
גדולה ופורקן לעמו ישראל ,ונבוא לדביר ביתו – בגאולה האמיתית והשלימה,
בעגלא דידן.
בברכת התורה,
מכון אור החסידות
ערב ימי החנוכה ,ה'תשע"ה

רז‡ „‡ין סוף"„ ,ב˜רבנו˙ כ˙יב "‡„ם כי י˜ריב מכם ˜רבן ל "'‰ופי' ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"ם זי"ע – "‡„ם כי י˜ריב" ,בכ„י ˘„‡‰ם י˙˜רב ל‡ל˜ו˙ ‰נ" ‰מכם ˜רבן
ל˜‰‰ ,"'‰רב„‡‰˘ ‰ם מ˜ריב מכם ‰ו‡ ˜ירוב ל ,'‰וז‰ו "רז‡ „˜ורבנ‡ עול ‰ע„ רז‡ „‡ין
סוף" וסו„ ˜‰ירוב ˘נע˘ ‰ע"י ˜‰רבנו˙ ‰ו‡ עול ‰בעילוי ‡חר עילוי ,ועכ˘יו ˙פל˙ו ˘ל
‡„ם ‰י‡ במ˜ום ˜רבנו לכן ‰נ ‰ע"י ‰עבו„˙„ ‰פל„‡‰ ‰ם עול ‰בעילוי ‡חר עילוי ע„ רום
‰מעלו˙.
חז"ל ‡מרו „‰כל ˆריכים חיזו˜˘‡ ,ר כן ‰ו‡ ‚ם בעבו„˙ „ ,'‰בין עוב„י  '‰במוחם ובין
עוב„י  '‰בלבם ˆריכים חיזו˜ ,ו‰חיזו˜ בעבו„˙ ˙‰פל‰ ‰ו‡ ˙‰וע„ו˙ חסי„ו˙י בספורי
ˆ„י˜ים וחזר˙ פ˙‚מי‰ם ,ספורי ‰חסי„ים נסיונו˙י‰ם ב‡רחו˙ חיי‰ם ,מנ‚ינ˙ם ,רי˜ו„י‰ם
ועליˆו˙ם ,ו‰עול ‰על כולנ ‰טביל˙ ט‰ר.‰
ו‰נ ‰עם ‰יו˙ ‡˘ר עוב„י  '‰במוחם ועוב„י  '‰בלבם חלו˜ים ‰מ ‰ב‡ופני עבו„˙ם ‡בל
˘‰ „ˆ‰ו˘ ‰ב‰ם ˘˘ני‰ם מסורים ונ˙ונים ‰מ‡ ‰י˘ ‡י˘ מ‰ם בענין עבו„˙ו ‡˘ר ז‡˙ –
לימו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ו˘˜י„˙ ‰עבו„ ‰בעבו„˙ ‰וי' – ר˜ ז‡˙ ‰י‡ מ˘‡˙ נפ˘ם ו˙עו„˙ם
בחיים וזול˙ ז‡˙ ‰נ ‰כל „‰ברים – ‡פילו ‰יו˙ר מוכרחים – בחיי „‡‰ם ‰ם ר˜ כטפל בלב„.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ˘כח ו‡ילך(
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לד

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

וכ˘"‡˙ם בני יע˜ב ל‡ כלי˙ם"‡˘ ,ין ‰כלו˙ ‰נפ˘‰ ,נ ‰בו„‡י ˘י˘ סב ‰לז‰ ,‰נ ‰כל
עבו„˙ו ˘ל ‰עוב„  '‰בלבו לחפ˘ ‡חר ‰סב‰ ‰מעכב˙ ‡˙ ˘˙‰ו˜ ‰בכלו˙ ‰נפ˘ ול„חו˙.‰
„‰נ ‰כל „בר ˘‰כל ‰ו„‡‰˘ ‰‚˘‰ם מבין ומ˘י‚ ‡˙ טבע‰ ‰רי ‰י‡ פועל˙ מ„˘ ‰בלב

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

כפי חיוב ‰‰ ‰‚˘‰‰י‡ ב‡ח˙ ‰מ„ו˙ „‡‰ב ‰ו˜ירוב ‡ו יר‡ ‰וריחו˜ ל‡חור ,וכ˘‡ין

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף

˘‰‰כל ‰פועל˙ מ„˘ ‰בלב ‡ו˙ ‰ו‡ ˘י˘ ‡יז ‰ס˙ימ‰ ‰מעכב˙ ‡˙ ‰ילוך ˘‰פע ‡‰ור
מן ‰מוח ‡ל ‰לב ,וס˙ימ ‰זו נ˜ר‡˙ טמטום ‰לב ˘לבבו ‡טום מל˜בל „בר ‡ ‰‚˘‰ל˜י˙

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

‰ו‡ על טיב ˘‰‰כל‰‰ ‰י‡ ,ו‰י‡ ˙‰פעלו˙ ‰מוח‰ ,יינו ‰מ„ו˙ ˘ב˘כל ˘‰ן מ˜ור ‰מ„ו˙

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר

ול˙‰עורר על י„ ‰ב˙‰עוררו˙ ‡‰ב‡ ‰ו יר‡ ‰כפי נו˘‡ ‰‰ ‰‚˘‰‰י‡‡ ,בל במוחו מ˙פעל

ז‡י‡נı

˘בלב על י„י ‡מˆעו˙ ˘‰כל ˘במ„ו˙ ,וכ‡˘ר במוחו ‚"כ ‡ינו מ˙פעל על ‰‰ ‰‚˘‰‰י‡
‡ו˙ ‰ו‡ ˘י˘ ˜ל˜ול במוחו ˘‰ו‡ טמטום ‰מוח˘ ,מוחו ‡טום מל˜בל ‡ ‰‚˘‰ל˜י˙ ,ו‰יינו

ס .פ‡ולו ברזיל

וענין טמטום ‰מוח ‰ו‡ ˘י˘ ‡יז ‰ס˙ימ‰ ‰מעכב˙ ‡˙ ‰ילוך ‚ילוי ‡ור ‰נ˘מ˘‰ ‰ופע

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

˘‡ף ‚ם ‡ם מבין ‡˙ ˘‰‰כל ‰ב ‰‚˘‰טוב‡ ‰בל עם ז‡ ‰ינו מר‚י˘ ‡˙ ‡‰ל˜ו˙ ˘ב,‰
מעˆם ‰נפ˘ בכח ‰חכמ˘ ‰לו ,ולכן ‰נ‰ ‰ו‡ יו„ע ר˜ ‡˙ ˘‰‰כל‰ ‰ב‡ ‰מכח ‰מ˘כיל
˘‰ו‡ מ˜ור ˘כל ‚‰לוי‡ ,בל חסר לו ‰‰ר‚˘ ‡‰ל˜י ˘‰ו‡ ‚ילוי ‡ור ‰נ˘מ.‰
ו‰נ ‰סב˙ ‰ס˙ימו˙ בטמטום ‰לב וטמטום ‰מוח חלו˜ו˙ ‰נ ,‰ובכל ‡ח˙ מ‰ן ,בין בסב˙
„טמטום ‰לב ובין בסב˙ טמטום ‰מוח י˘ ‰רב ‰ענינים ‚‰ורמים ‡ו˙ן ,ו‰ן „ר‚ו˙ חלו˜ו˙
בחולי ‰נפ˘ ומומי בני ‡„ם ‰ב‡ו˙ מסבו˙ ‰כלליו˙ „פרי˜˙ עול מלכו˙ ˘מים˜ ,לו˙ „‰ע˙
ב˜יום ‰מˆו˙ בכלל ו˜יומן על „רך מˆו˙ ‡נ˘ים מלומ„‰‡ ,‰ב˙ עˆמו ליי˜ר ול‰ב„יל
מעלו˙ עˆמו ,ל‰מעיט ולכח„ חסרונו˙ עˆמו˘ ,רירו˙ ‰לב ‰ב‡ ‰בסב˙ „עו˙ כוזבו˙ ˘ל
‰פ˘רנים למיני‰ם ‰מ‚לים פנים ב˙ור ‰ככל ‰עול ‰על רוחם מ‰ני בני עמל˜ ‰מ˜ררים ‡˙

צוות העריכה וההגהה:
]ע"פ סדר הא"ב[
הרב לוי יצחק ברוק ,הרב משה גורארי' ,הרב מנחם מענדל דרוקמן ,הרב צבי הירש זלמנוב ,הרב שלום
חריטונוב ,הרב אברהם מן ,הרב יצחק נוב ,הרב מנחם מענדל רייצס ,הרב אליהו שוויכה

בני י˘ר‡ל ומנ˙˜ים ‡ו˙ם – ח"ו – מל‰ס˙פח בנחל˙  ,'‰כמבו‡ר ב‡רוכ ‰בחמ˘ ע˘ר‰
פר˜ים ‰ר‡˘ונים ˘ל ספר "„רך ‰חיים" ל‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר ‡‰מˆעי נב‚"מ זי"ע וב˜יˆור
בספר פו˜ח עורים בבי‡ור ל‰ע˙˜‰ ‰עברי˙.
ו‰נ ‰כ˘ם ˘בחולי ‚‰וף ‰רי כל חולי י˘ לו רפו‡ ‰פרטי˙‡˘ ,ינו „ומ ‰חולי ‰לב
למיחו˘ ‰ר‡˘ ‡ו לחולי ˘‡ר ‡ברי ‚‰וף ,כן ‰ו‡ ‚ם בחולי ‰נפ˘ ומומי בני ‡„ם ˘‡ינו
„ומ ‰חולי טמטום ‰לב לחולי טמטום ‰מוח ,וכן ‡ינם „ומים ˙חלו‡י ‰נפ˘ ‰ב‡ים בסב˙
פרי˜˙ עול ו˜לו˙ „‰ע˙ ל˙חלו‡י ‰נפ˘ ‰ב‡ים לסב˙ ˘רירו˙ ‰לב ו„עו˙ כוזבו˙‡ ,בל
לכלם י˘נם סמי מרפ‡ לרפ‡ו˙ם.
וזו ‰י‡ עבו„˙ו ˘ל עוב„  '‰בלבו ל˙‰עס˜ ב‰סר˙ ‰ס˙ימו˙ „טמטום ‰לב וטמטום
‰מוח ע"י ‰עבו„˘˙„ ‰וב ‰על חט‡˙ נעוריו ב˘ו‚‚ ובמזי„ וכיבוס פ˘עיו ב„מעו˙ „˙פל‰
ו˙חנונים ומס„ר לעˆמו ‡ופן עבו„˙ו בס„ר מסו„ר בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆו˙ ומר‚יל
עˆמו בעבו„˙  '‰ע„ כי מסיר ‡˙ טמטום מוחו ולבו ו˘ב ורפ‡ לו ו‰ולך ל„רכו ב‰עבו„‰
„˙ור ‰ומˆו˙ ו‰נ„ ‰‚‰מ„ו˙ טובו˙.

יוצא לאור על ידי

מכון אור החסידות
ארץ הקודש
ת.ד2033 .
כפר חב״ד 72915
טלפון03-960-4832 :
פקס03-960-7370 :

United States
1469 President st.
Brooklyn, NY

11213
718-473-3924

נדפס באדיבות:

The Print House
538 Johnson Ave. Brooklyn, NY 11237

718-628-6700
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תוכן העניינים

לג

ב‰ם כלו˙ ‰נפ˘ ל‰יו˙ חפˆים ומ˘˙ו˜˜ים ר˜ לי„ב˜ ול‰כלל ב‡ו‡"ס ב" ‰חיי ‰חיים.
 ‰‚˘‰זו ב„מו˙ ‰ובˆלמ ‰כמו ˘‰י‡ ‰י‡ יסו„ מוס„ ל˘ני בעלי ‰עבו„ ,‰בעבו„˙ ‰מוח
ועבו„˙ ‰לב˘‡ ,ר ˘ני‰ם כ‡ח„ לומ„ים ‡ו˙ ‰בעיון ל‰בינ ‰ול˘‰י‚ ‰ומ˙בוננים ב ‰‚˘‰זו

אל מול פני המנורה

ומס˙כלים ב ‰ב‰ס˙כלו˙ מרוב ‰ב‰עמ˜˙ „‰ע˙ ˜ו„ם ˙‰פל ‰וב˘ע˙ ˙‰פל‡ ,‰ל‡ ˘כל

בשיטת הרמב"ם בסדר הדלקת המנורה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

‡ח„ מ‰ם מ˙חיל מ‡ו˙‰ ‰נימ˘ ‰לפי טבע כ˘רונם ‰מיוח„ ,ז ‰ב˘‰כל ‰וז ‰בעבו„,‰

)ע"פ 'רשימת המנורה'(

ו˘ני‰ם כ‡ח„ ב‡ים לעבר ˘‰ני‰ ,מ˘כיל ב‡ ל˙כלי˙ ‰עבו„ ‰ו‰עוב„ – לעומ˜ ‰מו˘‚.

אופן התבוננותו של "העובד את ה' במוחו"

פנינים וביאורים
ביאורים קצרים בעניני הדלקת המנורה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
הדלקת נשמות ישראל  -כשרה בזר!  /וכל שמונת ימי חנוכה  /צורת גביעי
המנורה

‰עוב„ ‡˙  '‰במוחו‰ ,נ˙ ‰חל˙ ˙‰עס˜ו˙ו ב‡"„ ‰‚˘‰ני  '‰ל‡ ˘ני˙י ו‡˙ם בני יע˜ב
ל‡ כלי˙ם" ‰י‡‰ ,נ‡ ‰ף ‚ם כי כבר למ„ ‰ענין ו‰בינו ל‡˘ורו ‰נ ‰מ˙בונן בו ב‰ס˙כלו˙
חז˜ ‰ב‰עמ˜˙ „‰ע˙ בבי‡ור  ,‰‚˘‰‰ל‰יו˙ כי "בי"‰ ‰וי' ˆור עולמים" ו‡רז"ל ביו"„
נבר‡ עו"‰ב וב ‡"‰נבר‡ עו"‰ז" ,ו‰יינו ˘כללו˙ כל ‰עולמו˙ נבר‡ו ר˜ בב' ‡ו˙יו˙ י'.'‰
ומב‡ר לעˆמו ‰ע„ר ˙‰פיס˙ מ˜ום ˘ל ב' ‡ו˙יו˙‰˘ ,ל‡ ‚ם ב‡„ם ˘‰ו‡ נבר‡ בעל

דרוש ואגדה

‚בול ו„בורו ˜ˆוב „כ˙יב ימים יוˆרו˘ ,כל ‡„ם י˘ לו ˙˜ˆיב מיוח„ ב˘נים ח„˘ים וימים

ביאור סדר הדלקת המנורה בעבודת האדם לקונו  . . . . . . . . . . . . . .כב

כמ ‰יחי' בעלמ‡ „ין כמ"˘ "‰ל‡ ˆב‡ ל‡נו˘ עלי ‡ר ,"ıוכפר˘"י ז"ל ,ו‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ‰
˜ˆב ‰כמ„ ‰בורים י„בר „‡‰ם בכל יום ויום – ו‰בחיר ‰חפ˘י˙ ל‡„ם במ ‰י„בר ‡ם ב„ברי

ביאור המעלות והחילוקים שבב' הדרכים הכלליים בעבודת ה' – עבודת השכל
והמוח ועבודת הרגש והלב ,וביאור פרטיהם כפי שנרמזים בב' השיטות הכלליות
באופן הנחת המנורה בביהמ"ק – אם "צפון ודרום מונחת" ,או "מזרח ומערב
מונחת" .והמסתעף מזה יסודות כלליים בדרכי העבודה הנ"ל.

ל‚בי ‰ריבוי ˘ל כל ימי חייו‰ ,נ ‰ל‰ב„יל ‰ב„לו˙ ‡ין ˜ ıל‚בי' י˙ברך ˘‰ו‡ בלי ‚בול ‰רי

)ע"פ 'רשימת המנורה' ,חלק הדרוש והרמז – עמ' קיא ואילך(

ב' ‡ו˙יו˙ ‡ינם ˙ופסים מ˜ום כלל ,וב˘‰כל˙ו זו ‰רי ‰ו‡ מבין ומ˘י‚ „ל‡ זו בלב„ „כללו˙

˙ור ‰ו˙פל‡ ‰ו ל‰ב„יל ב„בורי עולם ו˘טו˙ כמ"˘ ‰רמב"ם כמ ‰חל˜ים בענין „‰בור –
‰נ‚ ‰ם ב‡„ם ‰רי ב' ‡ו˙יו˙ ‡ינם ˙ופסים מ˜ום ל‚בי ריבוי ‡‰ו˙יו˙ ˘ל יום ‡ח„ ומכל ˘כן

ברי‡˙ ‰עולמו˙ מרי˘ כל „ר‚ין ע„ סוף כל „ר‚ין ‡ינ ‰עו˘˘ ‰ום ˘ינוי כלל ‡ל‡ עו„ ז‡˙

פנינים וביאורים
ביאורים קצרים בעניני ימי החנוכה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כח
תוקף הטהרה מחליש את הטומאה  /פך שמן טהור שבכל אחד  /טימאו ולא
איבדו?  /תכונות השמן בעבודת האדם  /כאשר אינו עולה ה"ה יורד  /אין
להכניס יווני להיכל התורה

הוספה :דרכי החסידות

˘כול‡ ˜מי' כל‡ ח˘יבי כלל.
ומ˙עורר ב˙˘ו˜„‚ ‰ול ‰ועˆומ ‰ל˙‰כלל ול„‰ב˜ ב‡"ס ב" ‰ומ˙פעל במוחו על טוב
˙‚˘‰ו ,ו˙‰פעלו˙ זו ב‡ ‰ב˙‰פעלו˙ ‰לב ל‡‰וב ‡˙ ‰‡ '‰ב„‚ ‰ול ‰וליר‡ מפניו י˙'
יר‡„‚ ‰ול ‰ומבי‡˙ו לי„י ˜יום ‰מˆו˙ ב‰י„ור נפל‡ ול‰יו˙ ז‰יר בז‰ירו˙ ‚„ול ‰מבלי
ל‰יו˙ נמ˘ך ‡חר ˘‚‰מיו˙ ,וכל ע˘יו˙יו ‰ן ל˘ם ˘מים.

אופן התבוננותו של "העובד את ה' בלבו"
‰עוב„ ‡˙  '‰בלבו‰ ,נ˙ ‰חל˙ ˙‰עס˜ו˙ו ב‡"„ ‰‚˘‰‰ני  '‰ל‡ ˘ני˙י ו‡˙ם בני יע˜ב

עבודת המוח ועבודת הלב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כט

ל‡ כלי˙ם" ‰י‡‡„ ,ף ˘כבר יו„ע ‰ו‡ ‡˙ ‰ענין בכי טוב וכבר ˙‰בונן בו פעמים ו˘ל˘

בהמשך להמבואר לעיל במדור דרוש ואגדה ,על ההפרש בין עבודת המוח
ועבודת הלב ,מובא בזה מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע העוסק בענין "עבודת
המוח ועבודת הלב" ע"ד החסידות ,ובמהות ההבדל בין "משכיל" ל"עובד".

ובכל פעם ופעם נ˙ל‰ב ב˙‰ל‰בו˙ ‰לב על ‰‰ר‚˘ ‰נפל‡ ˘מר‚י˘ ב‰פל‡˙  ‰‚˘‰זו ,בכל
ז‰ ‰נ‰ ‰ו‡ מוסיף ל˙‰בונן ב‰עמ˜˙ „‰ע˙ ב‰סבו˙ ‰מעכבו˙ ‡˙ כלו˙ ‰נפ˘„ ,ב‡מ˙ ‰רי
מ˙‰‰בוננו˙ „"‡ני  '‰ל‡ ˘ני˙י" ‰י' ˆריך ל‰יו˙ כלו˙ ‰נפ˘ ל˙‰כלל ול„‰ב˜ ב‡"ס ב",‰

אל מול פני המנורה

דרכי החסידות

הדלקת המנורה בבית המקדש

עבודת המוח ועבודת הלב
בהמשך להמבואר לעיל במדור דרוש ואגדה ,על ההפרש בין עבודת המוח ועבודת הלב ,מובא
בזה מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע העוסק בענין "עבודת המוח ועבודת הלב" ע"ד החסידות,
ובמהות ההבדל בין "משכיל" ל"עובד"

"משכילים" ו"עובדים"
˘ני ‡ופני עבו„‰ ‰מ ‰בעבו„˙  '‰ע"פ ˙ור˙ חסי„ו˙ חב"„ ,עבו„˙ ‰מוח ועבו„˙
‰לב ,ובעלי ‰עבו„ ‰מ˙ו‡רים ב˙ו‡רים מיוח„ים ,עוב„י  '‰במוחם נ˜ר‡ים ב˘ם ˙‰ו‡ר
"מ˘כילים" ועוב„י  '‰בלבם נ˜ר‡ים ב˘ם ˙‰ו‡ר "עוב„ים" ,ולמו˙ר ל‚‰י„ כי כל מ˘כיל

בשיטת הרמב"ם בסדר הדלקת המנורה
חידושי סוגיות
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ב ,חג השבועות ב(
הטעם דאיסור טבילת גר בשבת לא הי' שייך בגירות ישראל במ"ת

א

שיטת פירוש המשניות להרמב"ם
בהדלקת המנורה בבית-המקדש
‚בי ס„ר „י˘ון ‰נרו˙ בבו˜ר ˙נינן
1

ב‰כרח ˘˙פעול עבו„˙ ‰לב ,ב‡ח˙ ˙‰נועו˙ „‡‰ב‡ ‰ו „יר‡ – ‰וכל עוב„ ‚ם ‰ו‡ מ˘כיל

*מפני ˜וˆר ‰יריע‰ ,‰נ„פס ל‰לן ‰ו‡ ר˜ חל˜

ב‡ ‰‚˘‰ל˜י˙ ומ‰˘ ‰ם חלו˜ים ב˙ו‡רים ‰ו‡ ל‰יו˙ ˘‰מ˘כיל ב‡ מן ˘‰‰כל‡ ‰ל

ר‡˘ון מ"ר˘ימ˙ ‰מנור) "‰ב‰וˆ‡˙ ˜ ,(˙"‰מ˙וך
‡וˆר ר˘ימו˙ ˘ר˘ם כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע לעˆמו,
ו‰יו ‚נוזו˙ מעין כל ע„ ל‰ס˙ל˜ו˙ו" .ר˘ימ "‰זו

מוˆי‡ים מכל ענין וענין מ‡ ‰‚˘‰ל˜י˙ ‡˙ ˘‰ייך לטבע כ˘רונם ‡˘ר ‰טביע ב‰ם ˜‰ב",‰
‡ם בטבע ˘‰‰כל‡ ‰ו בטבע ‰עבו„ ‰וממנו ‰ו‡ מ˙חיל.

"אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם"
ל„ו‚מ‡:
‡‰ ‰‚˘‰‰ל˜י˙ בענין "‡ני  '‰ל‡ ˘ני˙י ו‡˙ם בני יע˜ב ל‡ כלי˙ם"˘ ,ענינו ע"פ ˙ור˙
‰חסי„ו˙ ‰ו‡ ˘‰נבי‡ ˜ובל ומ˙מי' ‚ם על בני יע˜ב – „בני י˘ר‡ל ‰ם בעלי „ר‚‡ ‚בו‰
יו˙ר מבני יע˜ב‡ ,בל ‚ם בני יע˜ב – יו„עים ומ˘י‚ים „‡ני  '‰ל‡ ˘ני˙י„ ,כללו˙ ‰ברי‡‰
‡ינו עו˘ים ח"ו ˘ום ˘ינוי בבור‡ ב" ,‰וכמ‡מר "‡˙‰ ‰ו‡ ע„ ˘ל‡ נבר‡ ‰עולם ו‡˙‰ ‰ו‡
ל‡חר ˘נבר‡ ‰עולם" ,ובכל ז‰ ‰נ˙‡" ‰ם בני יע˜ב ל‡ כלי˙ם"‰ ,י„יע ‰ו ‰‚˘‰ל‡ פעל‰

במסכ˙ ˙מי„ סוף פ"‚" :מי ˘זכ ‰ב„י˘ון
‰מנור] ‰לנ˜ו˙ ולנ˜ר כו'[ ,נכנס ומˆ‡ ב'

נרו˙ מזרחיים„ 1ול˜ים ,מ„˘ן ‡˙ ‡˘‰ר
]˘‰ם  '‰נרו˙[ ,ומניח ‡˙ ‡לו „ול˜ים
במ˜ומן .מˆ‡ן ˘כבו ,מ„˘נן ומ„לי˜ן מן
„‰ול˜ים ,ו‡ח"כ מ„˘ן ‡˙ ‡˘‰ר" .ו˘ם
רי˘ פ"ו" :מי ˘זכ ‰ב„י˘ון ‰מנור ,‰נכנס

‰ו‡ ‚ם עוב„  '‰בלבו – ˘לול‡ ז‡˙ ‡ינו ב‚„ר מ˘כיל ,כי כל „בר ˘‰כל ‰ב‡ ‰‚˘‰ל˜י˙

‰עבו„ ‰ו‰עוב„ ב‡ מן ‰עבו„‡ ‰ל ˘‰‰כל‡ ,‰בל ˘ני‰ם מוכרחים ‰מ ‰ו˘ני‰ם כ‡ח„

*

נכ˙ב ‰ע"י רבינו ב˘נ˙ ˙רˆ"ט במטר ‰ל˜‰יף בי‡ור
˘‰יטו˙ בס„ר „‰ל˜˙ ‰מנור ‰ונימו˜ם ,ובחל˜‰
˘ל‡ נ„פס כ‡ן ‡‰ריך רבינו עו„ ‰רב ‰בפרטים

ומˆ‡ ב' נרו˙ מערביים„ 2ול˜ין ,מ„˘ן ‡˙
‰מזרחי ,ומניח ‡˙ ‰מערבי „ול˜˘ ,ממנו
‰י' מ„לי˜ ‡˙ ‰מנור ‰בין ‰ערביים .מˆ‡ו
˘כב ,‰מ„˘נו ומ„לי˜ו ממזבח ‰עול."‰

˘ונים ב„יני ‰מנור ‰וכן בפס˜ ‰רמב"ם בספר ‰י„,
ול‡ח"ז מבו‡רים „‰ברים ב‡רוכ ‰וב„רך נפל‡ ‚ם
ב„רך „‰רו˘ ו‰מוסר .עיי"˘ ו˙מˆ‡ נח˙ .ול‰לן )עמ'

ע"י חברי מערכ˙ "‡וˆר ‰חסי„ים" „‰וˆ‡˙ ‰ספרים
˜) ˙"‰ומ‰ם ב‡ו ‰‰ערו˙ בבי‡ור ‰פ˘ט בכ"מ(,
ול‰ם ‰˙‰יל.‰

כב ו‡ילך( נ„פס חל˜ מבי‡ור „‰ברים ע"„ „‰רו˘
ו‰מוסר .ועו„ חזון למוע„ ל„‰פיס ב˜ובˆנו חל˜י'

 .1וי˘ ‚ורסין "מערביים" .ר‡ ‰במ˘נ˘ ‰ב‚מר‡ )ל,
ב(" :ב' נרו˙ )מזרחי˙( ]מערבי˙[ „ול˜ין".
 .2במ˘נ ‰לפנינו ‚ריס "מזרחיים"‡ ,בל עיין בלחם

יˆויין ˘נוסח "‰ר˘ימ‰ "‰מ˜ורי˙ ‰ו‡ ב˜יˆור
נמר ıובעמ˜ו˙ .ו‰נ„פס בז‰ ‰ו‡ ע"פ פענוח כוונ˙
„‰ברים )˘˘ולב ב‚וף ל˘ון רבינו למען ירו ıבו
˜‰ור‡( וב˙וספ˙ ˆ‰יונים ו‰בי‡ורים ˘נערכו כולם

מ˘נ‰ ‰ל' ˙מי„ין ומוספין פ"‚ ‰י"‚„ ,נר‡ ‰עי˜ר
„כן )"מערביים" ,ול‡ מזרחיים( ‰י‡ ‚ירס˙ ‰רמב"ם
במ˘נ ‰זו .וכ"‚‰ ‰ירס‡ במ˘נ˘ ‰ב‚מר‡ )ל‚.(‡ ,
ור‡˘ ‰ינויי נוסח‡ו˙ במ˘ניו˙ כ‡ן.

‰נוספים ˘ל ‰ר˘ימ.‰

מנורת המקדש

מנורת המקדש

ו

לא

ולפום רי‰ט‡ ‡ין ברור „יו מן ‰מ˘ניו˙ ס„ר

‰נרו˙ .ויעוין פי' ‰ר‡"ם ברי˘ פ' ב‰עלו˙ך

˘בי˘ר‡ל˘'„ ,מן' רומז על חכמ‰

‰‰טב ‰ו‡‰ופנים ‡‰פ˘ריים בו ,ו‡ף נר‡ו˙

˘‡‰ריך בז) ‰ל˙ר˜‰ ıו˘י‡ "‡‰י ˘בע˙

˘ר‚ילין ב˘מן זי˙ ,חכמ ‰מˆוי' ב‰ן"(‡„ .ף ˘‰סכימו ˘ילמ„ו ˙ור - ‰רˆו ˘ילמ„ו ‚ם חכמ‰

)יעויי' ב˘ו"˙

‰נרו˙ ˙˘˘ ,מבעי לי'"( .ולפירו˘ ‰רמב"ם,

יווני˙ וחכמו˙ חיˆוניו˙ ,ובז" ‰טמ‡ו כל ˘‰מנים" .כי כ˘מניחים לחכמ ‰יווני˙ ל‰כנס

‡˙י בפ˘יטו˙.[4

ב‰יכל ˙‰ור"‰ ‰ז 'מטמ‡' ר"ל ‚ם ‡˙ ˘‰מן ‰ט‰ור.

מ˘ניו˙ ‡לו כסו˙רו˙ זו ‡˙ זו
‰ר˘ב"‡ סי' ˘ט ועט .ועו„(.

וי˙ב‡ר ל‰לן ˘יט˙ פירו˘ ‰מ˘ניו˙

ועפ"ז ‰מ˘יך ‰רמב"ם לב‡ר כוונ˙ „ין

ל‰רמב"ם בס„ר ‰‰טב 3‰ע"פ מ˘ניו˙ ‡לו.

‰מ˘ניו˙ כ‡ן‰˘ ,ו‡ על יסו„ „‰ין ˘ˆריך

וב„˜‰ים פלו‚˙˙ ˙נ‡י במנחו˙ )ˆח ,ב( ב‡ופן

בכניס ‰ר‡˘ונ ‰בבו˜ר ל„˘ן ול‰טיב ר˜ '‰

‰נח˙ ‰מנור ‰במ˜„˘ )בכו˙ל „‰רומי ˘ל

נרו˙ ול‰פסי˜ בעבו„‡ ‰חר˙ ו‡ח"כ ל‰טיב ב'

‰‰יכל(„ ,רבי סבר „‰י˙ ‰מונח˙ ל‡ורכו

נרו˙ ,כי ‡ין לו ל‰טיב ‡˙ כולן בכניס‡ ‰ח˙

˘ל מ˜„˘ ,ממזרח למערב ,ור"‡ בר' ˘מעון

)יעויי' יומ‡ ל‚ ,ב בטעמ‡ „מיל˙‡( – ומע˙‰ ‰מ˘נ‰

סבר „‰י˙ ‰מונח˙ לרחבו ˘ל מ˜„˘ ,מˆפון

‰ר‡˘ונ ‰מיירי בעי˜ר ‰בכניס‰ ‰ר‡˘ונ,‰

ל„רום .ונ˜ט ‰רמב"ם בפי' ‰מ˘ניו˙ כ‡ן,

ו‰מ˘נ˘‰ ‰ני' בכניס˘‰ ‰ני'  .ועל ז ‰מבו‡ר

„˙נ‡ „˙מי„ )בב' ‰מ˘ניו˙( סביר‡ לי' כרבי

במ˙ני' „ב' ‡ופנים י˘ ב˜יום „‰בר.

„‰נרו˙ מונחין ממזרח למערב.

5

„‡ם כ˘נכנס בפעם ‰ר‡˘ונ ‰מˆ‡ ב'

]ובי‡ר ‰רמב"ם „ל„רך זו "פיו˙ כל

נרו˙ ‰יו˙ר מזרחיו˙

6

עומ„ין ו„ול˜ין,

‰נרו˙ לˆ„ מערב ז ‰ל‡חר ז‰] ‰יינו ˘פיו˙
כולם נוטים לˆ„ ˜„˘ ˘„˜‰ים[  . .ו‡ל
ח ,ב( ‡ל מול פני ‰מנור ‰י‡ירו ]˘בע˙

 .4ור‡ ‰עו„ בפירו˘ ז˘ ‰ל ‰רמב"ם ל˜מן בסוף
פר˜ ‚.
 .5ור‡ ‰ל‰לן פר˜ ב בסופו – „„ו˜‡ לפ"ז ‡"˘ „"נר

‰נרו˙[ ,ר"ל ˘י‰יו פיו˙ כל ‰נרו˙ לנוכח

מערבי" ‰יינו מערבי ממ˘.

‰ס„ר ‰ז ‰נ˙כוין ‰כ˙וב כ˘‡מר

)במ„בר

˜„˘י ˘„˜‰ים" ]‰נמˆ‡ לפני ‰מנור .‰וע"פ
„בריו ‡˙י בפ˘יטו˙ ‡„ ‡‰מר ˜ר‡ "י‡ירו

 .6כ‡ן ‰עיר רבינו ב˘ולי ‚‰ליון "לעיין בפי' ‰מזרחי
בפ' ב‰עלו˙ך‡ ,ם כ˙ב „‰רמב"ם ‚רס מערביו˙,
„לכ‡ור‰ ‰פכו מוכח בפירו˘ ‰מ˘ניו˙" .וכנר‡‰

˘בע˙ ‰נרו˙" – „לכ‡ור ,‰ל˘‡ר „‰עו˙

מ‰כ˙ב י„ – כ˙ב רבינו ‰ער ‰זו ל‡חרי זמן ,וכנר‡‰
ל‡ ‰י' פירו˘ ‰מזרחי ˙ח"י ב‡ו˙˘ ‰ע – .‰ו˘ם )„"‰

פונים פיו˙ ˘‡ר ‰נרו˙‰ ,ול"ל י‡ירו ˘˘˙

˘ל˘ מזרחיים בסופו( ,מבי‡ „ברי ‰רמב"ם בפי"‰מ
)‡בל ל‡ בספ"‚*‡ ,ל‡( ברפ"ו" :נכנס ומˆ‡ ב' נרו˙

˘"מול פני ‰מנור‰ "‰ו‡ נר ‡‰מˆעי ,ו‡ליו

מזרחיים „ול˜ין מ„˘ן ‡˙ ‰מזרחי וכו'" ,ועל ז ‰כו˙ב
˘"ˆריך לומר ˘ל‡ ‰י' כ˙וב בנוסח‡ ˘לו נכנס ומˆ‡
 .3ל‰עיר˘ ,בפירו˘ ‰מ˘ניו˙ ˘ב‰וˆ‡˙ ˜‡פח
נ„פס ‰מ„‰ור‡ ב˙ר‡ ˘ב ‰חזר ‰רמב"ם מפירו˘ו
ו‚ורס ‚ירס‡ במ˘נ ,‰עיי"˘‡ .בל ,בכל ‰מפר˘ים
‰וב‡ פירו˘ ‰מ˘ניו˙ ל‰רמב"ם כמו ˘‰ו‡ ב„פוסים
˘לפנינו )ור‡‚ ‰ם ˙ור˙ מנחם – „‰רנים על ‰רמב"ם
ו˘"ס ע' רסח ו‡ילך" ,ע"„ ‰מ„‰ורו˙ „ספר ‰י"„
ל‰רמב"ם"(.
עו„ ˘יטו˙ בס„ר „‰ל˜˙ ‰נרו˙ – ר‡ ‰בר˘ימ‰
‰מ˜ורי˙ בסוף ‰פר˜ ‰עוס˜ בפס˜ ‰רמב"ם בספר
‰י„.

˘˙י נרו˙ מזרחיים „ול˜ים‡ ,ל‡ ˘˙י נרו˙ ס˙ם‡„ ,ל"כ
‡יך יפר˘ ˘ם ‰מזרחיים על ˙˘‰י נרו˙ ‰יו˙ר פנימיו˙
˘‰ן לˆ„ מערב" )וכ„ל˜מן בפנים(‰ .מוˆי‡ים ל‡ור.
*( ואולי נתעורר הספק אצל רבינו – בגלל פירושו
של התפא"י שכתב בספ"ג "דרש"י  . .ל"ג במתני' דידן
מזרחיות אלא מערביות ,וכמ"ש המזרחי פ' בהעלותך
לרמב"ם בפירושו הכא" )וראה בהמשך ה"רשימה" )שלא
נדפס כאן( ,בפרק העוסק בסדר ההטבה לשיטת ראב"ש,
שהקשה על דבריו – ש"בפיה"מ מוכח להדיא דגרס המז'"(.

)ר‡‰‚‰ ‰ו˙ ‰רח"ו לזו‰ר ח"ב ˜מז ,ב .ור‡ ‰מנחו˙ פ ,‰ב "מ˙וך

וי˘ ללמו„ מז ‰לזמננו:
י˘נם ‰טוענים‰ :רי ˙‰ור‰ ‰י‡ ענין ˘ל ‰בנ ‰ו" ,‰‚˘‰כי ‰י‡ חכמ˙כם ובינ˙כם לעיני
‰עמים" )ו‡˙חנן „ ,ו( ,מ ‰רע בכך ˘יערבו בז‚ ‰ם חכמו˙ ‡חרו˙ ,ו‡יז˜ ‰ל˜ול יכול ל‰יו˙ בז?‰
וזו‰י ‰‰ור‡ ‰מנס חנוכ:‰
כ˘‰ולכים ב„רך זו‰ ,נ ‰ל‡ זו בלב„ ˘˘‰מן ‰ט‰ור ‡ינו מט‰ר ‡˙ ˘‰מן ‰טמ‡‡ ,ל‡
‡„רב‚ ,‰ם ˘‰מן ‰ט‰ור נע˘ ‰טמ‡ .וז ‰יכול ל‰בי‡ ר"ל ‚ם ל‚זירו˙ ‚˘מיו˙ ,כמו ˘כ˙ב
‰רמב"ם ˘בזמן ‰‰ו‡ "פ˘טו י„ם בממונם ובבנו˙י‰ם" )‰ל' חנוכ ‰פ"‚ ‚„ ,(‡"‰זירו˙ ‡לו ‰יו
˜˘ורים עם ז˘ ‰טמ‡ו ‡˙ ˘‰מנים.
לפי ˘ב‡מ˙ ‡י ‡פ˘ר ˘‚וי י‰י' לו ˘ליט ‰על י‰ו„י .ו˘ליט˙ ‚‰וי ‰י‡ ר˜ עי"ז ˘‰י‰ו„י
עˆמו נו˙ן ליווני ל‰כנס" ,מ‰רסיך ומחריביך – ממך יˆ‡ו" )י˘עי' מט ,יז(‡ .בל כ‡˘ר ‡ין
מניחים ‡˙ "‰יווני" ,חכמ ‰יווני˙ ,ל‰כנס ל‰יכל‰ ,יכל ˙‰ור‡ – ‰זי ˘‰מן ‰ו‡ ˘מן ט‰ור.

)לקוטי שיחות ח"ב עמ'  184ואילך(
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ז

˙ˆו .‰ועיי‚"כ מנחו˙ פ"ח מ"„( ,ע„"ז ב‡„ם ‰נ˙ ‰חיל˙ ‰עבו„ ‰לפעול בעˆמו ˘י‰י' בבחינ˙

מניחן „ול˜ין ומ„˘ן  '‰נרו˙ ‰נ˘‡רים

מזרחיו˙ ˙חיל – ‰נ˙ב‡ר ב‡רוכ ‰ב‰מ˘ך

)נוסח ˙פיל˙ '‡ל˜י

]ו‚ם מ„לי˜ן‰ ,[7יינו ‰ '‰נרו˙ ‰מערביים

‰ר˘ימ˘ ‰ל‡ נ„פס ‰כ‡ן – ר‡˘ ‰ו‚"‰

יו˙ר ,ו‰י‡ ‰טב˙  '‰נרו˙ ˘בכניס ‰ר‡˘ונ‰

ב˙חיל˙ ס"‡[.

'˘מן' ו‰ו‡ ע"י ˘י˘פיל עˆמו בפני כל ‡„ם " -ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י'"
נˆור'( ,וי˘ים עˆמו "כעפר ˘‰כל „˘ין בו" )ר‡ ‰עירובין נ„.(‡ ,

‡ך ע„יין יכול לעלו˙ ב„ע˙ו ˘ל ‡„ם˘ ,כ‡˘ר ‰ו‡ עוס˜ עם חבירו ל‰עלו˙ו ולזככו "‰ז
יכול לפעול ‡ˆלו ירי„ ‰בעבו„˙  ,'‰ו‡ולי יו˘פע מחבירו במ˜ום ל˘‰פיע עליו .ו‚ם ז ‰עליו
ללמו„ מ˘‰מן"˘ ,כל ‰מ˘˜ין מ˙ערבים ז ‰בז ,‰ו˘‰מן ‡ינו מ˙ערב ‡ל‡ עומ„"

)˘מו˙ רב‰

˘ם( .ו‰יינו˘ ,כמו ˘˘‰מן ‚ם כ˘מפעפע בכל „בר‰ ,נ‡ ‰ינו מ˙ערב עם ‰מ˘˜ין ,כמו כן
„‡‰ם כ˘מ˙עס˜ ב˘‰פע ‰על חבירו ל‡ י˙ערב ויו˘פע ממנו‡ ,ל‡ יעמו„ בˆ„˜ו.
י˙ר על כן˘‰" :מן ‡פילו ‡˙ ‰מערבו בכל ‰מ˘˜ין ˘בעולם‰ ,ו‡ נ˙ון למעל ‰מ‰ן"
)˘מו˙ רב˘ ‰ם( .וכמו כן „‡‰ם ‰מ˘פיע על חבירו ל‡ ר˜ ˘‡ינו יור„ בעבו„˙ו ‡ל‡ ‰ו‡
מ˙על ‰ל„ר‚‡ נעלי˙ ביו˙ר„ ,מכיון ˘עוס˜ בז ‰ב˘ליחו˙ו ובˆיוויו ˘ל מלך מלכי ‰מלכים
˜‰ב"‰ ,‰נ ‰בעבו„˙ו זו  ‰"‰נ˜ר‡ ˘לוחו ˘ל ˜‰ב" ,‰ו"˘לוחו ˘ל ‡„ם כמו˙ו"

)ברכו˙ ל„,

ב )במ˘נ .(‰ו˘"נ(.

)אגרות קודש ח"ב אגרת שטז(

]ול„ברים ‡לו‚ ,ם נר ‰מערבי )˘‰ו‡ נר
‰סמוך ל˜„˘ ˘„˜‰ים ,לפי „ע˙ ‰רמב"ם
בפירו˘ ‰מ˘ניו˙ כ‡ן‰ – (8ו‡ בכלל '‰
נרו˙ ‰נ˘‡רים ˘מ„˘ן ומ„לי˜ בכניס'‡‰ ‰
)כ˘מˆ‡ ‡˙ ב' ‰מזרחיו˙ „ול˜ין([ .ו˘וב
מפסי˜ בעבו„‡ ‰חר˙ ,ו‡ח"כ נכנס עו„
‰פעם ומ„˘ן ומ„לי˜ ב' נרו˙ ‰מזרחיו˙
˘‰יו „ול˜ין בכניס˙ו ב˙חל ,‰ו‰י‡ ‰טב˙
ב' נרו˙ „כניס˘‰ ‰ני˙.
‡בל ‡ם כ˘נכנס ב˙חל ‰מˆ‡ ב' נרו˙

ו‡"כ‰ ,פירו˘ במ˙ני˙ין „ספ"‚ ‚בי
כניס ‰ר‡˘ונ‰ ‰ו‡ כ„ל˜מן

9

]וי˙יי˘בו

ע"י ז ‰כמ„ ‰יו˜ים בל˘ון ‰מ˘נ˘ ‰מ‰ם
למ„נו כמ ‰פרטי „ינים[" :נכנס ומˆ‡ ב'
נרו˙ מזרחיים „ול˜ין ,מ„˘ן ‡˙ )כל( ‡˘‰ר
)‰יינו ,חמ˘ נרו˙ ,ומז ‰י„עינן „בכניס‰
 '‡‰מטיב  '‰נרו˙( ,ומניח ‡˙ ‡לו „ול˜ין
במ˜ומן )ע„ לכניס‰ ‰ב' )˘ל‡חרי ‰פס˜
עבו„‡ ‰חר˙(‡˘ ,ז י„˘ן וי„לי˜ ב' נרו˙
‰מזרחיו˙(.

)ו‡ופן

‰ב'(

מˆ‡ן

˘כבו

‰יו˙ר מזרחיו˙ ˘כבו – מ„˘נן ומ„לי˜ן,

)ב' נרו˙ ‰מזרחיים( ,מ„˘נן ומ„לי˜ן מן

ומ„˘ן ומ„לי˜ ‚ם ‚' נרו˙ ‰סמוכין ל‰ם

]וכוונ˙ ‰מ˘נ‡„ ,‰ף כ‡ן ‰נ‰

„‰ול˜ים

10

)˘˙‰י' ‰טב˙  '‰נרו˙ בכניס ‰ר‡˘ונ,(‰

כאשר אינו עולה ה"ה יורד

ומפסי˜ בעבו„‡ ‰חר˙ ,ו‡ח"כ נכנס עו„

‡י˙‡ ב‚מ' "‰מ„‰רין מן ‰מ„‰רין כו' יום ר‡˘ון מ„לי˜ ‡ח„ ,מכ‡ן ו‡ילך מוסיף ו‰ולך,

‰פעם ,ו‡ם ב' נרו˙ ˘ע„יין ל‡ ‰טיבם‰ ,יינו
‰נרו˙ ‰יו˙ר מערביים„ ,ול˜ים – מ„˘ן ‡˙

]לפי ˘[מעלין ב˜ו„˘ ו‡ין מורי„ין" )˘ב˙ כ‡ ,ב(.
ומˆינו ענין מיוח„ ב‰י„ור ז„ .‰כ‡˘ר ‡ין „‡‰ם מוסיף נר ביום  '‚‰ע„"מ וכיו"ב על יום
˘לפניו ,ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ "על ‰ב˜ו„˘" ‡ל‡ יר„ מ„ר‚˙ו ר"ל .כי ביום ‰ב' מכיון ˘„‰לי˜
ב' נרו˙ ˜יים בז‰ ‰מˆוו ‰למ„‰רין מן ‰מ„‰רין .מ˘‡"כ ביום  '‚‰כ‡˘ר מ„לי˜ ‡ו˙ם ˘ני
נרו˙ ו‡ינו מוסיף עלי‰ם‡ ,ף ˘˜יים ‰מˆו ‰כ˙י˜ונ‡ ,‰ינו נכלל ב"מ„‰רין מן ‰מ„‰רין",
וכבר יר„ מ„ר‚˙ ‰‰י„ור ˘ביום ˜‰ו„ם.
ומז ‰י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰נפל‡ ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
‡ין ל‡„ם ל‰ס˙פ˜ ב˘ום ‡ופן במ˘ ‰ע˘ ‰כבר ,כי ‡ם ‡ינו עול ‰בעבו„˙ו מ„ר‚‡

‰מזרחי ˘ב‰ם ,ומניח ‡˙ ‰מערבי ביו˙ר
„ול˜‡ ,ל‡ ˘מוסיף בו ˘מן כ„י ˘י„ל˜ ע„
‰ערב‡ .בל ‡ם כבר כב ‰נר ‰מערבי ,מ„˘נו
‚ם ‰ו‡ ,ומ„לי˜ו ממזבח ‰עול.‰

)לקוטי שיחות ח"י עמ' (721

אין להכניס יווני להיכל התורה
בספרי חסי„ו˙ )ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור )לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע( מ˜ ıל„ .‡ ,מ‡ .‡ ,ובכ"מ( מבו‡ר ˘עי˜ר
מלחמ˙ ‰יוונים ‰יי˙"˘ ‰טמ‡ו ‡˙ ˘‰מנים" )˘ב˙ כ‡ ,ב( .ו‰יינו ,לטמ‡ ‡˙ ‰חכמ‰

וב˙וספ˙ עו„ כמ„ ‰יו˜ים.
 .10וי„עינן מכ‡ן ˙ר˙י:
)‡( ממ"˘ "ומ„לי˜ן" ,י„עינן „„‰ל˜˙ ‰נרו˙ ‰י‡
‚ם בב˜ר )כנ"ל ‰ער 7 ‰ל˘יט˙ ‰רמב"ם(‰˘ ,רי
במ˙ני˙ין ˜‡י ‡ו„ו˙ ס„ר ‰עבו„ ‰בב˜ר ,ומפור˘

]וטעם חילו˜ ז ‰בין ‡ם מˆ‡ ב' נרו˙

ל„‰י‡ ˘‚ם ‡ז מ„לי˜ ‰נרו˙ .ו‡כן‡˘ ,ר ‰מפר˘ים

מזרחיו˙ „ול˜ו˙ ˘‡ז מ„˘ן  '‰מערביו˙

„ס"ל „‡ין „‰ל˜˙ ‰נרו˙ ‡ל‡ בערב ,נ„ח˜ו ‰רב‰
בטעם „‰ל˜˙ ב' נרו˙ ע˙.‰

˙חיל ,‰ובמˆ‡ ב' נרו˙ כבויו˙ מ„˘ן '‰

ל„ר‚‡ נעלי˙ יו˙ר ,ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ יי˘‡ר במˆבו ‰עכ˘ווי‡ ,ל‡ "‰ז יכול ל‰בי‡ו לי„י
ירי„ ‰ח"ו .על „‡‰ם לעבו„ כל ‰ע˙ לעלו˙ ול˙‰עלו˙ בעבו„˙ ˘‰י"˙.

 .9בב' ‰סעיפים ‰ב‡ים – מ˘לב רבינו פירו˘
‰רמב"ם )בחˆ‡י-עי‚ול( ב˙וך ל˘ון ‰מ˘נ˙ ,‰וך
כ„י ‰ב‰ר˙ „‰ברים „‰ור˘ים בי‡ור בל˘ון ‰מ˘נ,‰

 .7פירו˘‰„ ,רמב"ם ס"ל )כמ"˘ כ‡ן ברי˘ ‰פירו˘
וכן בי„ ‰ל' ˙מי„ין ומוספין פ"‚ ‰י"ב( „מ„לי˜ ‰נרו˙
‚ם בבו˜ר ,כי לפירו˘ו ‰טב˙ ‰נרו˙ )˘עלי' נ‡מר
)˙ˆו ‰ל ,ז( "בב˜ר בב˜ר ב‰טיבו ‡˙ ‰נרו˙"( ‰יינו
ני˜ורם ו‚ם „‰ל˜˙ם.
 .8מ˘‡"כ בי„˘ ,פס˜ כ„ע˙ ר"‡ בר"˘ ˘ˆפון
ו„רום מונח˙ ,ו"נר ‰מערבי" ‰ו‡ נר ‡מˆעי – כמבו‡ר
ב‡רוכ ‰ב‰מ˘ך "‰ר˘ימ˘) "‰ל‡ נ„פס כ‡ן( ,בפר˜
‰עוס˜ בפס˜ ‰רמב"ם בספר ‰י„.

]ור‡ ‰ב˙ויו"ט ספ"‚‰" :ר"ב ˘‰י‚ על ‰רמב"ם
˘סובר ˘‰טב˙ן ‰י‡ „‰ל˜˙ן˘ ,פיר˘ ב‰טיבו
ב„‰לי˜ו ,ו‡‰חרונים חול˜ים עליו ו‡ומרים ˘‡ין
„‰ל˜˙ ‰נרו˙ ‡ל‡ בין ‰ערביים ,ופיר˘ ב‰טיבו ‡ינו
„‰ל˜‡ ‰ל‡ ˙י˜ון ‰פ˙ילו˙ .וכל ז˙ ‰מˆ‡ ב‡ורך
ב˙˘וב˙ ‰ר˘ב"‡ סי' ˘"ט וע"ט" ]"זו ˘בסימן ע"ט
נכ˙ב לפר˘ זו ˘בסי' ˘"ט" )˙ויו"ט ˘ם([ .ובבי‡ור
טעם „‰ל˜˙ ב' נרו˙ מזרחיו˙ בבו˜ר )"מˆ‡ן ˘כבו
מ„˘נן ומ„לי˜ן"( – ‡ף ˘ל˘יט˙ו ‡ין „‰ל˜˙ ‰מנור‰
‡ל‡ בין ‰ערביים – מבי‡ מ˙˘וב˙ ‰ר˘ב"‡ )ס˘"ט(
˘˘‡ני ב' נרו˙ מזרחיו˙ ˘ˆריך ל„‰לי˜ם ‚ם בבו˜ר,
מ˘ום ˘בנר מערבי – ˘ל˘יט˙ו ‰ו‡ נר ˘‰ני ממזרח
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ח

ע˙) ‰בכניס ,'‡‰ ‰כ˘מ„˘ן ומ„לי˜ ב' נרו˙

)‰נ˘‡ר ל‡חר ‰טב‰ ,'‡‰ ‰יינו ב' נרו˙

‰מזרחיים ˘מˆ‡ן ˘כבו( מטיב ‚"כ ‚' נרו˙

˘לˆ„ מערב(.

‰סמוכים לב' נרו˙ ‡לו ,כיון ˘ˆריך ל‰יטיב
 '‰נרו˙ בכניס .'‡‰ ‰ו‰טעם ˘ל‡ פיר˘ ז‰
במ˙ני' כ‡ן ב„‰י‡ – מ˘ום „כבר ‡˘מעינן
ברי˘‡ "נכנס ומˆ‡ ב' נרו˙ מזרחיים „ול˜ין,
מ„˘ן ‡˙ )כל( ‡˘‰ר"„ ,מז ‰י„עינן „ˆריך
ל‰יטיב  '‰נרו˙ בכניס ,[('‡ ‰ו‡ח"כ )‰יינו
ל‡חר זמן ,ל‡חר ‰פס˜ עבו„˘ – ‰ז‰ו „יו˜
˙יב˙ "‡ח"כ" ˘במ˘נ (11‰מ„˘ן ‡˙ ‡˘‰ר"

‡ולם ,פרטי „ין „י˘ון נרו˙ ‰נ˘‡רים
)ב' נרו˙ ˘מˆ„ מערב( ע„יין ל‡ נזכרו

‰מזרחי „ול˜ ˙מי„" )ור‡ ‰ל˜מן פר˜ ב( .ועיי"˘
‰פירו˘ ˘"מ„˘נן ומ„לי˜ן" כ„י ˘י‰י' ניכר יפ‰
‰‰פס˜ ˘בין ‰טב˙  '‰נרו˙ וב' נרו˙ .ו˙מ ‰עליו
‰ר˘ב"‡[.
)ב( וממ"˘ במ˙ני' "מ„לי˜ן מן „‰ול˜ין" ,י„עינן
„‰נרו˙ מ„לי˜ן מנר חברו )יעוין י„ ‰ל' ˙מי„ין
ומוספין פ"‚ ‰י"‚ "˘‡ר ‰נרו˙ )מלב„ נר מערבי
˘‡ין מ„לי˜ין ‡ו˙ו ‡ל‡ ממזבח ‰חיˆון( כל נר ˘כב‰
מ‰ן מ„לי˜ו מנר חבירו" .וב‰ ˙‚˘‰ר‡ב"„ – ל‡חרי
˘מב‡ר ˘„‰ל˜˙ נר מערבי ממזבח ‰חיˆון ‡ינ‰
לעיכוב‡‡ ,ל‡ "מפני ˘ל‡ ‰י' במנור ‰נר „ול˜ כו'"
– מסיים" :ומ˘נ˘ ‰לימ‰ ‰י‡ ,נכנס ומˆ‡ ˘ני נרו˙
מזרחיים  . .מˆ‡ן ˘כבו מ„˘נן ומ„לי˜ן מן „‰ול˜ין .
‡ .למ‡ כל ‰יכ‡ „‡פ˘ר מיני' ובי' טפי ע„יף"(.
 .11ו‰ו‡ „ו˜‡ לפי' ‰רמב"ם„ .י˘ מפר˘ים ˘פיר˘ו
„"מ„˘ן ‡˙ ‡˘‰ר" ˜‡י על ‰טב˙ חמ˘ נרו˙
˘בכניס) '‡‰ ‰ר‡ ‰ל„ו‚מ‡ פי' ‰רע"ב )מ"פירו˘י
רבינו ברוך בר יˆח˜"( ˘כ˙ב "ומ„˘ן* ‡˙ ‡˘‰ר ,זו
‰טב˙ חמ˘ נרו˙" )ול„י„י' ˘˙י נרו˙ מזרחיו˙ מ„˘ן
‡ח"כ בכניס‰ ‰ב' ,ונ„ח˜ לפר˘ מ"˘ לפנ"ז "מˆ‡ן
)לב' נרו˙ מזרחיו˙( ˘כבו מ„˘נן"‡˘ ,ין זו ‰טב‰
ממ˘ וכו'( – ולפירו˘ם ˙יב˙ "‡ח"כ" ‰י‡ מיו˙ר˙,
ול‡ ‰ול"ל ‡ל‡ "מˆ‡ן ˘כבו מ„˘נן ומ„לי˜ן מן
„‰ול˜ין ומ„˘ן ‡˙ ‡˘‰ר" ,כיון ˘כל ז ‰נע˘‰
בכניס.'‡‰ ‰
*( להעיר ,שבפי' הרע"ב מעתיק מלשון המשנה
"ומדשן" ,ולא "ואח"כ מדשן".

ועפ"ז י˘ לפר˘ ז˘ ‰טימ‡ו ‡˙ ˘‰מנים ול‡ ‡יב„ום ,כי ˘מן רומז על חכמ‰

)ר‡‰‚‰ ‰ו˙

‰רח"ו לזו‰ר ח"ב ˜מז ,ב .ור‡ ‰מנחו˙ פ ,‰ב "מ˙וך ˘ר‚ילין ב˘מן זי˙ ,חכמ ‰מˆוי' ב‰ן"( ,ו‰יוונים ל‡
רˆו ל‡ב„ ‡˙ חכמ˙ ˙‰ורˆ‡˘ ‰ל י˘ר‡ל ,כנ"ל .ועי˜ר מלחמ˙ם ‰יי˙˘"‰˘ ‰מן" י‰י'
"טמ‡"˘ ,ל‡ יור‚˘ ב˙ור˙ו „˜‰ו˘˘ ‰ב‰ם‰˘ ,י‡ ˙ור˙ ˜‰ב".‰

)לקוטי שיחות חל"ה עמ'  471ואילך(

בספ"‚ )ור˜ ‰וזכרו ‡‚ב ‡ורח‡ בסיום(,
כיון ˘נ˙ב‡רו במ˜ומם‰ ,יינו ברפ"ו˘˘ ,ם

תפקיד "בני עלי'"

מ„ובר ‡ו„ו˙ כניס‰ ‰ב' ˘ל‡חרי ˜‰רב˙
˙‰מי„ וזרי˜˙ „מו‡„ ,ילו כ‡ן – )בספ"‚(
„˜‡י בכניס˘ '‡‰ ‰ב ‰מטיב  '‰נרו˙ –
ל‡ נזכרו ב' נרו˙ ‡ל‡ ‰ל‡ ‡‚ב ‡ורח‡,
˘"‡ח"כ )בכניס‰ ‰ב'( מ„˘ן ‡˙ ‡˘‰ר".

)כ„ל˜מן( – כ˙יב "לפני ˙ '‰מי„"" ,ולפי ˘‡ין ˘‰ני
מערבי ‡ל‡ בˆ‰טרפו˙ ‰ר‡˘ון ,ע"כ ˆריך ˘י‚ ‡‰ם

כט

וז‰ו „פיר˘ ‰רמב"ם ברפ"ו „ב‡ לפרט בענין

‡י˙‡ ב‚מ' "נר חנוכ ,‰מˆו ‰ל‰ניח ‰על פ˙ח בי˙ו מבחו‡ .ıם ‰י' „ר בעליי' מניח‰
בחלון ‰סמוכ ‰לר‰״ר" )˘ב˙ כ‡ ,ב(.
וי˘ ללמו„ מז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
נרו˙ חנוכ ‰מˆוו˙ן ˘י‡ירו ב"חו˘ ."ıמז ‰לומ„ים ˘‡ין ל‡„ם ל‰ס˙פ˜ בז˘ ‰עוב„

כניס˘‰ ‰ני˙ ‚ופ‡ ב' ‡ופנים" :מי ˘זכ‰

‡˙ ˜‰ב" ‰בעˆמו ונז‰ר ב˜ל ‰כבחמור ,‰כ"‡ עליו "ל‡‰יר" ול˘‰פיע ‚ם "בחו‰ – "ıיינו,

ב„י˘ון ‰מנור ,12‰נכנס )בפעם ‰ב'( ומˆ‡

מחו ıל˙חום „˜‰ו˘‚˘ ,‰ם ˘ם ˙בו‡ ˘‰פע˙ "‰נר מˆו ‰ו˙ור‡ ‰ור" )מ˘לי ו ,כ‚(.

ב' נרו˙ מערביים )פירו˘„ ,מ˘נ˙נו ˜‡י
‡סיפ‡ „ספ"‚‰ ,יכ‡ „"מˆ‡ן ˘כבו )ב' נרו˙
מזרחיים‡˘ ,ז( מ„˘נן )עם ‰ '‚‰סמוכים
‡לי‰ם( ומ„לי˜ן מן „‰ול˜ין ,ו‡ח"כ מ„˘ן
‡˙ ‡˘‰ר" )ב' נרו˙ מערביים( ,וב‰מ˘ך
לז˙‡ ‰י ˙נ‡ לפירו˘‡ כ‡ן )ברפ"ו( ‡יך

עלול „‡‰ם לח˘וב˘ ,עבו„ ‰זו ˘ייכ˙ ר˜ ל‡לו ˘י˘ ל‰ם עס˜ ו˘ייכו˙ עם עניני עולם
‰ז ‰ומ˘‡ ומ˙ן‡ .ך ‡ם מ"בני עלי'" ‰ו‡ )ר‡ ‰סוכ ‰מ ,‰ב( ,ו‡ין לו "פ˙ח" ועס˜ ל"ר˘ו˙
‰רבים"‡ ,ין ז˙ ‰פ˜י„ו ל˙‰עס˜ ב‡‰ר˙ "‰חו."ı
וז‰ו "‡ם ‰י' „ר בעלי' מניח ‰בחלון ‰סמוכ ‰לר"‰ר"‡˘ .פי' בני עלי' ,עלי‰ם ל‡‰יר ‡˙
"‰חו ,"ıעכ"פ ע"י ‰נח˙ ‰נרו˙ בחלון.

)אגרות קודש ח"א אגרת קטו .ועוד כמה אגרות(

י„˘ן ‡˙ ‡˘‰ר .ועל ז‡˜ ‰מר „‡ם מˆ‡
˘˙י נרו˙ מערביים ‡לו( „ול˜ים ,מ„˘ן
)‰יינו מ˙˜ן‰ ˙‡ (13מזרחי )בין ˘ני‰ם,
‰יינו נר ˘‰ו‡ מזרחי ל‚בי נר חברו ‰סמוך
ל˜„˘ ˘„˜‰ים( ,ומניח ‡˙ ‰מערבי „ול˜

תכונות השמן בעבודת האדם
מˆינו ˘עי˜ר ˜ביעו˙ ימי ‰חנוכ‰ ‰ו‡ על ‰נס „מˆי‡˙ פך ˘‰מן ,ו„‰ל˜˙ו ל˘מונ ‰ימים
)ר‡˘ ‰ב˙ כ‡ ,ב "מ‡י חנוכ ‰כו'" ופיר˘ ר˘"י "על ‡יז ‰נס ˜בעו.("‰
ו‰נ ‰מˆינו ב˘מן כמ ‰וכמ˙ ‰כונו˙ ,וי˘ לפר˘ ˘ב‰ם רמוזים „רכי עבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:

‰ .12יינו ‡ו˙ו כ‰ן ˘‰טיב  '‰נרו˙ )בכניס'‡‰ ‰
˘בספ"‚( .וכ„מוכח ביומ‡ כ ‡ ,‰במ˙ני' „כ‰ן ‡ח„
מטיב כל ‰ז' נרו˙˙„ ,נן ˙‰ם "‰פייס ˘‰ני ,מי ˘וחט
וכו' ומי מ„˘ן ‡˙ ‰מנור ‰וכו' ˘ל˘ ‰ע˘ר כ‰נים
זכו בו" ,כי "˘ל˘ ע˘ר ‰עבו„ו˙ כ‰נים מנויו˙ כ‡ן"
)פר˘"י( .ומז ‰מוכח ˘„י˘ון ‰מנור ‰כול‰ – ‰ן '‰
נרו˙ ו‰ן ב' נרו˙ – נע˘י˙ ע"י כ‰ן ‡ח„.
 .13כ„ין ˘‡ר נר ˘מˆ‡ו „ול˜ – ר‡ ‰רמב"ם ‰ל'
˙מי„ין ומוספין פ"‚ ‰י"ב" :נר ˘מˆ‡ו ˘ל‡ כב‰
מ˙˜נו".
ועיין ל˜מן בפנים.

˘‰מן עול ‰וכל ‰ב‡ור .וע„"ז ב‡„ם‚‰ ,וף ˆריך ל˙‰עלו˙ ול‰יו˙ נכלל בנ˘מ˙ו ˘נ˜ר‡˙
"נר  '‰נ˘מ˙ ‡„ם" )מ˘לי כ ,כז(.
‡ך ‡ין ל‡„ם ל‰ס˙פ˜ בעבו„˙ו עם ‚ופו ונ˘מ˙ו בלב„ ,ו‡ם רו‡‰ ‰ו‡ ˘חבירו ‡ינו
בבחינ˙ "˘מן" ‡˘ -ין ‚ופו נכלל ועול ‰בנ˘מ˙ו‰ ,נ ‰כמו ˘"˘‰מן מפעפע בכל „בר" ,ו‚ם
ב„בר ‰כחו˘ פועל ˘‰מן ל‰יו˙ ָ
"˘ ≈מן" )ר‡ ‰חולין ˆז ,רע"‡˘ .ו"ע יו"„ ס˜" ‰ס" ,(‰כן על „‡‰ם
ל‰יו˙ "מפעפע" בחבירו ,ע„ ˘‚ם ‰ו‡ י‰י' בבחינ˙ ˘מן.
עלול „‡‰ם לח˘וב ˘‡ם עו˘ ‰כן  ‰"‰יכול ל‡‚˙‰ו˙ על חבירו ˘עליו ‰ו‡ מ˘פיע‡ ,ין
„‰בר כן .כמו ˘„רך ‰וˆ‡˙ ˘‰מן מן ‰זי˙ ‰ו‡ ע"י ˘כו˙˘ים ומבט˘ין ‡ו˙ו

)˘מו˙ רב ‰ר"פ

מנורת המקדש

כח

מנורת המקדש

פך שמן טהור שבכל אחד
‡י˙‡ ב‚מ' "כ˘נכנסו יוונים ל‰יכל טמ‡ו כל ˘‰מנים ˘ב‰יכל ,וכ˘‚בר ‰מלכו˙ בי˙
ח˘מונ‡י ונˆחום ב„˜ו ול‡ מˆ‡ו ‡ל‡ פך ‡ח„ ˘ל ˘מן‰˘ ,י' מונח בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול
וכו'" )˘ב˙ כ‡ ,ב(.
ו˙מו‰ ,‰רי כ„י ל‰וכיח ˘פך ˘‰מן נ˘‡ר בט‰ר˙ו מספי˜ ז˘ ‰נ˘‡ר חו˙ם ‰פך
ב˘לימו˙ו ,ולמ‡י נפ˜"מ ˘‰פך ‰י' ח˙ום בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול „וו˜‡?
וי˘ לב‡ר בז‰„ ,‰נ ‰מבו‡ר בס˘'˘ ˜"‰מן' רומז על חכמ‰

)ר‡‰‚‰ ‰ו˙ ‰רח"ו לזו‰ר ח"ב

˜מז ,ב .ור‡ ‰מנחו˙ פ ,‰ב "מ˙וך ˘ר‚ילין ב˘מן זי˙ ,חכמ ‰מˆוי' ב‰ן"( .ועפ"ז פירו˘ "טמ‡ו כל
˘‰מנים ˘ב‰יכל" ‰ו‡ ˘‰יוונים טמ‡ו ‡˙ כוח ˘‰כל ו‰חכמ˘ ‰בבנ"י.
ו‰יינו‚„ ,ם מי ˘בענין ‚˘מי  ‰"‰מ˘כיל בז ‰ומבין ‡ו˙ו ל‡˘ורו על בוריו‰ ,נ ‰ב˘ע‰
˘"טמ‡ו כל ˘‰מנים" ל‡ ‰י' ביכול˙ו ל‰בין ול˘‰י‚ עניני ˜„ו˘ ‰ו‡לו˜ו˙.
‡ך כוחם ˘ל ‰יוונים ‰י' ר˜ בבחינ˙ ˘‰כל ו‰חכמ˘ ‰ב‡„ם .מ˘‡"כ בנ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙
)"„ער פינטעלע ‡י„"( ˘בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל ‡י ‡פ˘ר כלל ל‚ע˙ ולטמ‡ ח"ו ,ונ˘‡ר˙ ˙מי„
ב˘לימו˙.‰
וז‰ו „ˆ‰‰ל ‰מטומ‡˙ ‰יוונים ‰יי˙ ‰ע"י ˘‰י' ˘‰מן "ח˙ום בחו˙מו ˘ל כ‰ן ‚„ול".
כי ענין ‰כ‰ ‚"‰ו‡ "˘י‰י' יו˘ב במ˜„˘ כל ‰יום כו' וי‰י' בי˙ו בירו˘לים ו‡ינו זז מ˘ם"
)רמב"ם ‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ""‰ ‰ז(„ .מרמז על בחינ˙ '‰יחי„˘ '‰בנפ˘ ונ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ ˘נ˘‡ר˙
˙מי„ ב˜„ו˘˙ .‰וכ‡˘ר 'מˆ‡ו' ו‚ילו ענין ז‰ ‰י' ‡פ˘ר ל˙‰עלו˙ ול‡‰יר ‚ם ‡˙ ˘‡ר חל˜י
"‰נר  '‰נ˘מ˙ ‡„ם" )מ˘לי כ ,כז(.

)אגרות קודש ח"ב אגרת שטו .אגרת קעג(

טימאו ולא איבדו?
‡י˙‡ ב‚מ' "כ˘נכנסו יוונים ל‰יכל טימ‡ו כל ˘‰מנים ˘ב‰יכל" )˘ב˙ כ‡ ,ב(„ .מ˘מעו˙
‰ל˘ון ‰ו‡‰˘ ,יוונים „˙˘‰לו לטמ‡ ‡˙ ˘‰מנים.
וי˘ ל˙מו„ ,‰לכ‡ור ‰ב‡ם רˆו ‰יוונים ל‰פסי˜ ‡˙ „‰ל˜˙ ‰מנור‰ ‰יו ˆריכים ל‡ב„ ‡˙

)˘ל‡ יכב‰ו וי„לי˜ ‡ו˙ו ˘ני˙ ,ור˜ מוסיף

מ˙˜ן( ‡˙ ‰מזרחי ,ומ„˘ן ומ„לי˜ נר

בו ˘מן(˘ ,ממנו ‰י' מ„לי˜ ‡˙ ‰מנור ‰בין

‰מערבי )˘כב (‰ממזבח ‰עול .‰וכן בנו‚ע

‰ערביים) .ו‡ופן ‰ב'( מˆ‡ו )לנר מערבי(

לב' נרו˙ מזרחיים ˘בספ"‚‡ :ם כ˘נכנס

˘כב ,‰מ„˘נו ומ„לי˜ו ממזבח ‰עול) ‰ול‡

בפעם  '‡‰מˆ‡ ב' נרו˙ מזרחיים „ול˜ין,

מ˘‡ר ‰נרו˙.(14

˘‡ז מ„˘נן בכניס˙ו בפעם ‰ב' – ‚"כ ל‡

ו‰נ ,‰בפרטי „ין „י˘ון ב' נרו˙ ˘מˆ„
מערב ˘ברפ"ו ,נוסף לכך ˘בז ‰סיים לב‡ר
‰נזכר בסיפ‡ „ספ"‚ )"מˆ‡ן ˘כבו וכו'

ל˘‰כיחם ˙ור˙ך"˘ .ליוונים ל‡ נ‚ע כ"כ ˘י˘ר‡ל ילמ„ו ˙ור ,‰כי ‚ם ‰ם ‰סכימו ˘"‰י‡
חכמ˙כם ובינ˙כם ‚ו'" )ו‡˙חנן „ ,ו(‡ .ל‡ עי˜ר מלחמ˙ם ‰יי˙ ‰ל˘‰כיח מי˘ר‡ל ˘˙‰ור‰
‰י‡ "˙ור˙ך" – ˙ור˙ ˜‰ב"„ .‰רˆונם ‰י' ˘ילמ„ו ‡˙ ˙‰ור ‰ר˜ מפני ˘‰י‡ חכמ ‰עמו˜,‰
ול‡ מ˘ום ˘‰י‡ ˙ור˙ '‰

)ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˙˘"‡ )לכ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי" ıנ"ע( עמ'  59ו‡ילך .ל˜וטי

˘יחו˙ ח"‚ עמ'  815ו‡ילך .ועו„(.

‰וˆרך ל˘נו˙ ‰פרטים בז) ‰ברפ"ו ,בכניס‰
‰ב'( ,כי ר˜ נר ‰מערבי י˘ בו חי„ו˘ ל‚בי
˘‡ר ‰נרו˙ כנ"ל(.

ו‡ח"כ מ„˘ן ‡˙ ‡˘‰ר"( ˘‰זכירם ˘ם ר˜

ומע˙"ˆ ‰ע ,לפי ˘יט˙ ‰רמב"ם בפירו˘

‡‚ב ‡ורח‡ ,ובי‡רם במ˜ומם ברפ"ו ,כנ"ל;

‰מ˘ניו˙ ,מ‰ו ‰חילו˜ בין „י˘ון נר ‰מזרחי

‰נ ‰במ˘נ„ ‰רפ"ו ‡˙י ל‚לו˙ ‚ם ‡מ˘נ‰

ונר ‰מערבי כ˘מˆ‡ ˘ני‰ם „ול˜ים˘ ,על

„ספ"‚ ,במ‡י „מיירי ˘ם ברי˘‡ )"מˆ‡ ב'

ז ‰נ‡מר "מ„˘ן ‡˙ ‰מזרחי ומניח ‡˙

נרו˙ מזרחיים „ול˜ים"( ,ו‰ו‡˙„ ‡‰„ ,נן

‰מערבי „ול˜"„ .לכ‡ור‰ ,‰רי כל נר ˘מˆ‡ו

˘ם "מ„˘ן )ומ„לי˜( ‡˙ ‡˘‰ר"˘‡ ,ר

˘ל‡ כב‡ ,‰ין מכב‰ו ומ„לי˜ו ˘ני˙‡ ,ל‡

‚ם נר ‰מערבי בכלל ז) ‰כנ"ל( – ‡ין כל

ר˜ מ˙˜נו ,16ול‡ו „ו˜‡ נר ‰מערבי ,וכנ"ל

‰נרו˙ ˘ווים בענין ז ,‰כי נר ‰מערבי מ„לי˜

˘"מ„˘ן ‡˙ ‰מזרחי" פירו˘ו "מ˙˜ן";

ממזבח ‰עול ,‰ול‡ כ˘‡ר ‰נרו˙ ˘מ„לי˜ין

ול‡י„ך‚ ,ם נר ‰מערבי מ˙˜נו ומוסיף ˘מן

כל נר מנר חברו.15

וכו' ‡ם מˆ‡ו „ול˜ ,וכמו ˘כ˙ב בפירו˘

וכיון „ר˜ נר ‰מערבי מˆ‡נו‰ו חלו˜
מ˘‡ר ‰נרו˙ – במיל‡ י„עינן ול‡ ‡יˆטריך
למי˙ני בפירו˘ ˘‡ר ‡‰ופנים ˘ל‡ נ˙פר˘ו
במ˙ני˙ין ,ו‰ם :בנו‚ע לב' נרו˙ מערביים

‰מ˘ניו˙ ˘"מניח ‡˙ ‰מערבי" "ר"ל ˘ל‡
יכב‡ ‰ו˙ו וי„לי˜ ‡ו˙ו ˘ני˙‡ ,ל‡ מ˙˜נו
ומוˆי‡ ‰פ˙יל ‰ומוסיף ˘מן וכו'" ,ו‡"כ,
במ ‰נחל˜ו נר ‰מזרחי ונר ‰מערבי ז ‰מז?‰

˘ברפ"ו – „‡ם ל‡ מˆ‡ בכניס ‰ב' )"˘˙י

ו‡ולי ‡פ"ל בבי‡ור ‰חילו˜ ל„ע˙

נרו˙ מערביים „ול˜ים" כמ"˘ במ˙ני'( ‡ל‡

‰רמב"ם בין „י˘ון נר ‰מזרחי ל„י˘ון

ר˜ נר ‰מערבי „ול˜ – מ„˘ן ומ„לי˜ ‡˙

נר ‰מערבי כ˘˘ני‰ם „ול˜ים ,וב„˜‰ים,

‰מזרחי ומניח ‡˙ ‰מערבי „ול˜ .וכן ‡ם

„‰רמב"ם ˘כ˙ב"˘ 15נר ˘מˆ‡ו ˘ל‡ כב‰

מˆ‡ ר˜ נר ‰מזרחי „ול˜ – מ„˘ן )‰יינו

מ˙˜נו" ,לי˙ לי' כ‰ר˘ב"‡ ע"פ ‰ספרי
)‰וב‡ ב˙ויו"ט( „י˘ ‡יסור בכבוי נר

˘‰מן ול˘‰מי„ו כליל ,ומ„וע ר˜ טמ‡ו ‡ו˙ו?
וי˘ לב‡ר ז ‰ע"פ ‰י„וע ב„יו˜ ל˘ון נוסח 'ועל ‰נסים' " -עמ„ ‰מלכו˙ יון ‰ר˘ע‰

ט

˘מˆ‡ו „ול˜ ,17ר˜ „ס"ל „לˆורך ‰טב‰
‡ .14ף ˘כולם „ול˜ים ב˘ע ‰זו  -לפי פירו˘
‰רמב"ם )כנ"ל ‰ער„ (7 ‰מ„לי˜ ‰נרו˙ ‚ם בב˜ר,
ו„ל‡ כ‚˘‰ו˙ ‰ר‡ב"„ ‰נ"ל )‰ער‡"˘ (10 ‰מרו . .
מ„לי˜ין ממזבח ‰עול ‰מפני ˘ל‡ ‰י' במנור ‰נר „ול˜
˘כבר ‰טיב ‡˙ כול) "‰וס"ל ˘בב˜ר ר˜ מטיבין ול‡
מ„לי˜ין ‡˙ ‰נרו˙ .ר‡ ‰כס"מ ˘ם(.
 .15ור‡ ‰ל˜מן פר˜ ב עו„ חילו˜ – ˘נר ‰מערבי
מניחו „ול˜ )‡ם ל‡ כב.(‰

 .16כנ"ל ‰ער 13 ‰מ„ברי ‰רמב"ם.
 .17וז"ל ‰ר˘ב"‡ ˘ם‰˘" :רי בספרי ˙ני‡ ‡י
מערב ע„ בו˜ר ,יכול יכבם"˙ ,ל י‡ירו ˘בע˙ ‰נרו˙"
)ול˘יט˙ו ,מ"˘ "מ„˘ן ‡˙ ‰מזרחי )˘‚ם ‡ו˙ו ‡סור
לכבו˙( ומניח ‡˙ ‰מערבי „ול˜" – ˜‡י על ‰טב˙ בין
‰ערבייםˆ˘ ,ריך ל„˘ן ‡˙ ‰מזרחי ˙חיל ‰ו‡ח"כ ‡˙

מנורת המקדש

י

‡ין חיוב לכבו˙ו ול„‰לי˜ו ,ומ˜יים מˆו˙
‰טב˙ ‰נרו˙ ב˙˜ונם לב„ ‚"כ‡ ,ם „ול˜ין
‰ן בל‡"‰כ )עיין יומ‡ )כ„ ,ב( "זר ˘סי„ר ‡˙
‰מנור ‰ליחייב וכו' נ˙ן פ˙יל ‰ליחייב וכו'
נ˙ן ˘מן ליחייב וכו' „‰לי˜ ליחייב„‰ ,ל˜‰
ל‡ו עבו„‰ ‰י‡" .ובי„ ‰ל' בי‡˙ ‰מ˜„˘
)פ"ט "‰ז( כ˙ב ‰רמב"ם „„‰ל˜ ‰כ˘ר ‰בזר.
ומז ‰מובן ˘‡ם ‰נרו˙ „ול˜ין‡ ,ין חיוב
לכבו˙ם ול„‰לי˜ם ˘ני˙ ,כיון ˘„‰ל˜ ‰ל‡ו
עבו„ ‰וכ˘ר ‰בזר ,ו‡זי יוˆ‡ י"ח מˆו˙
‰טב˙ ‰נרו˙ ב˙י˜ונם בלב„(.

מבלי לכבו˙ו.
ובכל ‡ופן ˆ"ע ל˘יט˙ ‰רמב"ם(‡) :
מ‰ו ‰טעם „לפי ˘"ממנו מ„לי˜ ‰מנור‰
וי„לי˜ו ˘ני˙ – ‰ל‡ ‚ם ‡ם יכב‰ו וי„לי˜ו
˘ני˙ יוכל ל„‰לי˜ ממנו בין ‰ערביים .
18

)ב( ועו„ ˆע"˜ במ˘"כ ‰רמב"ם בפירו˘
‰מ˘ניו˙ „בנר ‰מערבי מ˙˜נו כו' ומוסיף
˘מן„ ,מ˘מע „‰נ˘‡ר ב˘מן ‡ינו מסירו
מ‰נר – „‡"כ˘" ,בע מ„ו˙" ˘‰יו במ˜„˘
)לˆורך מ„˙ ‰לח˘ ,ביני‰ם "מחˆ) ‰לו‚(

ומע˙ ‰מפר˘ ‰רמב"ם ‰חילו˜ בין „י˘ון
נר ‰מזרחי ל„י˘ון נר ‰מערבי‰˘ ,ו‡ לענין

˘‰רי "נפי˘ ל‰ו מ„ו˙ טוב‡"ˆ˘ ,ריך עו„

‰י‡ך ייע˘„‰ ‰י˘ון – ˘נר ‰מזרחי מ„˘נו

מ„ו˙ כ„י ל˘ער כמ˘ ‰מן נ˘‡ר ב‰נר

‡יך ˘ירˆ ,‰ו‡ין בז˙ ‰נ‡ים‰ ,יינו„ ,רוˆ‰

˘ˆריך ל˘‰לים לחˆי לו‚ ,וכ˜ו˘י˙ "˘‰ס

מכבו ומ„לי˜ו ˘ני˙‡ ,ו „‡ינו מכבו כל עי˜ר

מנחו˙ )פח ,ב( ב„ין "נר ˘כב˙ ‰ני„˘ן ˘‰מן

)‡ל‡ מ˙˜נו בלב„( ,מ˘‡"כ נר ‰מערבי י˘

 . .מטיב) ‰מ˘ליך כל מ˘ ‰נ˘‡ר לחו(ı

˙נ‡י ב‡ופן „י˘ונו – „ˆריך ל‰ניחו „ול˜,

ונו˙ן ב˘ ‰מן כו'"‡„" ,י )נו˙ן ב˘ ‰מן

‰יינו ,ל‡ לכבו˙ו ול„‰לי˜ו ˘ני˙‡ ,ל‡

ל‡ "כמ„ ‰ר‡˘ונ ,"‰חˆי לו‚‡ ,ל‡( כמ‰

ל˙˜נו בלב„.

˘חסר) ‰במ˘ ‰זור˜ לחו„ . . (ıמ˘ער לי',

‡ו

י‡מר

‰רמב"ם

ביאורים קצרים בעניני ימי החנוכה

בין ‰ערביים" לכן ל‡ יכב‰ו לנר ‰מערבי

למנור ,‰חˆי לו‚ לכל נר"(‡ ,ינן מספי˜ו˙,

„„‰יו˜

פנינים וביאורים

במ˘נ‰

ב‰חילו˜ ˘בין נר ‰מזרחי לנר ‰מערבי ‰ו‡

‡"כ˘ ,בע מ„ו˙ ,נפי˘ ל‰ו מ„ו˙ טוב‡"
)ל˘ער כמ ‰חסר([.

˘‰מן ˘בנר )ו‰פ˙יל‡ ‰י ‡פ˘ר ל‰סיר „‡‰

ב

וי„וע˜‰ ‰ו˘י‡ :ב˘למ‡ "‚בורים בי„ חל˘ים ורבים בי„ מעטים" – מובן ‰נס ˘ב„בר,
˘‡ע"פ ˘ב„רך ‰טבע י˘ בי„י ‚"‰בורים" ו"‰רבים" כח רב יו˙ר ,מ"מ נע˘ ‰נס ונˆחו
"‰חל˘ים" ו"‰מעטים"; ‡בל "טמ‡ים בי„ ט‰ורים כו'" – מ‰ו ‰נס ˘ב„בר? וכי למ‰ ‰י'
מ˜ום ל˜ס"„ ˘ינˆחו „ו˜‡ "‰טמ‡ים" ,ע„ ˘מסיר˙ם בי„י "‰ט‰ורים" לנס ˙יח˘ב?
וי˘ לב‡ר ז ‰ע"פ מ‡„ ‰י˙‡ בזו‰ר „˜‰ו˘ "˙ו˜פ‡ „‚ופ‡ – חול˘‡ „נ˘מ˙‡ ,ו˙ו˜פ‡

‰י‡ ב‚ילוי יו˙ר‡ ,ינ ‰נו˙נ˙ מ˜ום ל‚˘מיו˙.

„ול˜ ‰ו‡( ,מ˘‡"כ נר ‰מערבי „ר˜ מוסיף
]‡בל ˆ"ע למ ‰י˘˙נ„ ‰ין ˘‰מן ˘בב'

ו‰נ ,‰ע„יין ˆריך בירור ב˘יט˙ ‰רמב"ם

נרו˙ ‡לו‰˘ ,רי ‰חילו˜ ביני‰ם ‡ינו ‡ל‡

בפירו˘ ‰מ˘ניו˙ ,מ‰ו טעם ‰רמב"ם

˘נר מערבי ˆריך ל‰ניחו „ול˜ ,ומ˘ום ז‰

„מפר˘ „נר ‰מערבי ‰ו‡ נר ‰סמוך ל˜„˘

‡ין ‰כרח ˘ל‡ ל‰סיר ˘‰מן ˘בנר ,ויכולים

˘„˜‰ים,

בז‰

‡˘‡ר

˘פיר ל‰סיר ˘‰מן ˘בנר ולי˙ן ˘מן ח„˘

ר‡˘ונים„ .ר˘"י כ˙ב בכמ„ ‰וכ˙ין

)„" ‰וב‰

‰מערבי ,כמבו‡ר ב‰מ˘ך "‰ר˘ימ˘) "‰ל‡ נ„פס
כ‡ן( בפר˜ ‰עוס˜ בפס˜ ‰רמב"ם בספר ‰י„(.

 .18ר‡‚ ‰ם ל˜מן ב˘ו ‚"‰ל‰ער.28 ‰

ופלי‚

ט‰ורים ור˘עים בי„ ˆ„י˜ים וז„ים בי„ עוס˜י ˙ור˙ך".

וככל ˘˘‚‰מיו˙ ‰י‡ ב˙ו˜ף יו˙ר‰ ,רי ‰י‡ מעלמ˙ יו˙ר על ‰רוחניו˙ ,וככל ˘‰רוחניו˙

ביאור נימוקו של הרמב"ם בפירוש
המשניות בפירוש נר המערבי ודיניו

עליו ˘מן ,ו‡ין בו „י˘ון כל עי˜ר.

בנוסח "ועל ‰נסים" ‡ומרים" :מסר˙ ‚בורים בי„ חל˘ים ורבים בי„ מעטים וטמ‡ים בי„

„נ˘מ˙‡ – חול˘‡ „‚ופ‡" )ר‡ ‰ז‰ר ח"‡ ˜פ ,ב˜ .מ ,ב( .ו‰יינו˘‚˘ ,מיו˙ ורוחניו˙ ‰פכים ‰מ.‰

במל˙ "מ„˘ן" „נ˜ט בנר ‰מזרחי‰ ,יינו,
˘נר ‰מזרחי ˆריך „י˘וןˆ˘ ,ריך ל‰סיר

תוקף הטהרה מחליש את הטומאה

‰רמב"ם

ועפ"ז י"ל ˘ל‡מי˙ו ˘ל „בר ‚„ול ‰נס ˘ב"מסר˙  . .טמ‡ים בי„ ט‰ורים ור˘עים בי„
ˆ„י˜ים כו'" מנס מסיר˙ ‚"‰בורים בי„ חל˘ים ורבים בי„ מעטים":
„‰נ ‰ב‚בור ‰וחול˘˘‚ ‰מי˙‡ ,ו ריבוי ומיעוט ‚˘מי‡ ,ף ˘חלו˜ים ‰ם ,ופל‡ ‚„ול
‰ו‡ ˘יימסרו ‚‰בורים ורבים ,בי„י ‰מעטים וחל˘ים ,מ"מ ‡ינם ‰פכים ‚מורים‰˘ .רי ‚ם
ל"חל˘ים" ו"מעטים" י˘נ‚ ‰בור ‰וריבוי ,ור˜ ˘ב‡ופן יחסי לעומ˙ ‚'‰בורים' ו'‰רבים'
נח˘בים ‰ם כ'חל˘ים' ו'מעטים'.
מ˘‡"כ בטומ‡ ‰וט‰ר ‰וענינים רוחנים‰ ,נ ‰כ‡˘ר ‰טומ‡ ‰וכיו"ב ‰י‡ ב˙ו˜ף ח"ו‡ ,ין
מ˜ום כלל לˆ„ ‰‰פכי ,ו‡ין ערך ביני‰ם כלל .ומ"מ ‰פלי‡ ˜‰ב" ‰ו„‚‰יל לע˘ו˙ ומסר ‡˙
"‰טמ‡ים בי„ ט‰ורים ור˘עים בי„ ˆ„י˜ים וז„ים בי„ עוס˜י ˙ור˙ך".

)תורת מנחם – התוועדיות חכ"ט עמ'  492ואילך )לא הוגה ע"י רבינו((

מנורת המקדש

כו

‰ו‡ ‰בנ˙ ו‰סבר˙ ˙‰ור˘ ‰בכ˙ב ,ו˙‰ור˘ ‰בכ˙ב עי˜ר‰ ‰ו‡ ע˘ר˙ „‰ברו˙.
***

בהשיטה שהמנורה "מזרח ומערב מונחת" – נרמזה עבודת הלב והרגש
ט.

ו‰נ˘ ,‰יט˙ רבי ‰י‡‰˘ ,מנור ‰ממזרח למערב ‰י˙ ‰מונח˙ ,וז ‰ב‡ לרמז ˘‰ו‡

מנורת המקדש
˘ב˙ כב ,ב ‰"„ .ו‰י' יומ‡ לט ‰"„ .‡ ,נר מ‚יל‰

כ‡ ,ב ‰"„ .ממנ ‰מנחו˙ פו ,ב( „נר ‰מערבי ‰ו‡
˘‰ני ממזרח‰˘ ,ו‡ מערבי לנר ‰ר‡˘ון
במזרח ˘˜ו„ם לו ]וכבר עמ„ו על ז˘ ‰ר˘"י
סו˙ר „ע˙ עˆמו„ ,כ„ע˙ ‰רמב"ם מ˘מע
נמי בר˘"י במנחו˙ )ˆח ,ב „" ‰מ„כ˙יב( ˘כ˙ב
"מזרח ומערב מונחים ,ו‰חיˆון ˘ל ˆ„

˙פס לעי˜ר ‡˙ עבו„˙ ‰לב ו‰ר‚˘.
„נ˙ב‡ר לעיל˘ ,ממזרח למערב ‰יו ‰מ„רי‚ו˙ חלו˜ו˙‡„ ,ינ„ ‰ומ„˜ ‰ו˘˙ ‰עזר˜‰ ‰ל‰
ל˜„ו˘˙ ‰‰יכל ‰חמור ,‰ו„˜‰ו˘‰ ‰נעלי˙ ביו˙ר ‰י‡ ˜„ו˘˙ ˜ו„˘ ˜‰ו„˘ים ו‡‰רון
˘במערבו )כ˘יטו˙ ‰נ"ל(.
וז‰ו ˘רומז˙ ˘יט ‰זו ‡ו„ו˙ עבו„˙ ‰ר‚˘ ו‰לב ,כמוסבר לעיל ˘‡ינו „ומ ‰עבו„˙ ‰לב
˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל ‡ח„ לרע‰ו ,וכ‡ו"‡ לפי מ„רי‚˙ נ˘מ˙ו ו ,‰˙‚˘‰כך יוכל לעבו„ ‡˙ '‰
ב˙‰עוררו˙ ‡‰ב ‰ויר‡‡ ‰ליו י˙' .וכיון ˘כן ,מובן ˘‡ין ל˘‰וו˙ עבו„˙ „‚‰ול ˘ב‚„ולים
לעבו„˙ ‡‰י˘ פ˘וט‡) .ל‡ ˘כ‡ו"‡ לפי „ר‚˙ו יכול לבו‡ ל˘למו˙ ‰עבו„‡ ,‰ך ‡ין כל
‰מ„רי‚ו˙ ˘וו˙(.

מערב ˜רי לי' נר מערבי" – יעויי' ב˙פ‡ר˙
י˘ר‡ל ל˙מי„ ספ"‚ .19ויעויי' ר˘"ל ב˘ב˙
˘ם[ .וכן ‰ו‡ ˘יט˙ ˙‰וס' ביומ‡

ול‰טיב( ובמנחו˙ )˘ם( „נר מערבי ‰ו‡ ‡'
מב' ‰מזרחיים )ו‰יינו ‰מערבי מביני‰ם(,
וכ"˘ ‰יט˙ ‰ר‡ב"„

)עיין ‚˘‰ו˙יו ב‰ל' ˙מי„ין

ומוספין פ"‚ ‰י"‚ ,ופירו˘ו ‰נ„פס ב˘"ס ח„˘(,
‰רמב"ן

)בחי„ו˘יו ל˘ב˙ כב ,ב ,20ובפירו˘ו על

˙‰ור˘ ‰מו˙ כז' כ'(‰ ,ר˘ב"‡

וכבר ‰וזכר לעיל ‰נ˙ב‡ר בל˜ו"˙ )פ' ב‰עלו˙ך(˘ ,נרו˙ ‰מנור‰ ‰ם כנ‚„ ז' ‰מי„ו˙˘ ,כל

)ע‡‰"„ ‡ ,

)ב˘ו"˙ ‰נ"ל רי˘

ס"‡(; ו‡ילו ‰רמב"ם פלי‚ על כל ‡לו וס"ל

נר מסמל „רך עבו„‡ ‰חר˙ .ו‰עבו„‰ ‰נעלי˙ מכולם ˘‰י‡ עבו„˙ ‰‡‰ב‰ ,‰י‡ כנ‚„ ‰נר
‰ר‡˘ון ממערב.
וכיון ˘כן ‰נ ‰נמˆ‡ ˘‰נר ˘‰י˘י ממערב‰ ,ו‡ ˘‰ני ממזרח‰ ,רי ‰ו‡ כנ‚„ מי„˙
"‰יסו„" – ˘ענינו בעבו„˙ ‰ '‰י‡ ˘˜˙‰‰רו˙ ב˜‰ב" ,‰ול‡חריו‰ ,נר ˘‰ביעי ‰ו‡ כנ‚„
"‰מלכו˙" – ˘בעבו„˙ ‰ '‰ו"ע ˘יפלו˙ עˆמו.
ונר ז˘‰) ‰ני ממזרח( ‰ו‡ "נר ‰מערבי"

)ל˘יט˙ רוב ‰ר‡˘ונים )נסמנו בר˘ימ˙ ‰מנור ‰ע' י(,

מלב„ ‰רמב"ם בפי' ‰מ˘ניו˙ למס' ˙מי„ פ"‚ ופ"ו( ˘ממנו ‰י' מ„לי˜ ‡˙ כל חמ˘˙ ‰נרו˙.
וכבר נ˙ב‡ר לעיל ב‡רוכ˘ ,‰יסו„ ועי˜ר לעבו„˙ ‰ר‚˘ ˘בלב ‰ו‡ ענין ‰יר‡˙ ˘מים,
ו˘ב' „ר‚ו˙ בז‰ – '‡‰ ,‰י‡ ˘‰יפלו˙ בעיני עˆמו ,ו‰ב' ‰י‡ ˘˜˙‰‰רו˙ עם ˜‰ב" .‰ומובן
‡"כ˘ ,ז‰ו מ˘ ‰מ„לי˜ים ‡˙ כל חמ˘˙ ‰נרו˙ מנר ˘‰ני ממזרח ,ל‚„‰י˘ ˘ב' ‰נרו˙
‰מזרחיים ‰ם ‰יסו„ ו„˜‰‰מ ‰לכל סו‚י ‰עבו„ו˙ ˘י˘נם בר‚˘ ˘בלב„ .לכל לר‡˘ ˆ"ל
‰ביטול בב' „‰ר‚ו˙ ˘בו.
ו‰טעם ˘מו„‚˘ „ו˜‡ „‰‰ל˜ ‰מנר ˘‰ני ממזרח ,כיון ˘נר ‰ר‡˘ון )˘‰יפלו˙ בעיני
עˆמו( ‰ו‡ טפל לעי˜ר ‰עבו„ ,‰מ˘ ‰מ˜˘ר עˆמו לבור‡ י˙'.

יא

˘נר ‰מערבי ‰ו‡ נר ‰סמוך ל˜„˘ ˘„˜‰ים.
וי˘ לומר בז ‰כמ ‰טעמים:
‡( במנחו˙ )ˆח ,ב( ‡מר ‡נר ‰מערבי
"יערוך ‡ו˙ו לפני ‡) '‰מור כ„ ,(‚ ,מכלל
„כול‰ו ל‡ו לפני  ."'‰ומז ‰מ˘מע ל„‰י‡ „נר
‰מערבי ‰ו‡ ‰מיוח„ מכל ‰נרו˙ בז‰„ ‰ו‡
לב„ו לפני  ,'‰וכל˘ון ר˘"י ˘ם" :יערוך
‡ו˙ו וכו' „מ˘מע ‡ו˙ו לפני  '‰ול‡ ‡חר
לפני  ."'‰ולכן מפר˘ ‰רמב"ם ˘נר ‰מערבי
‰ו‡ ‰סמוך ל˜„˘ ˘„˜‰ים .מ˘‡"כ ל„ע˙
כל ‰נ"ל ˘נר ‰מערבי ‰ו‡ ˘‰ני ממזרח‰ ,רי
 '‰נרו˙ מז' ‰נרו˙ ) '‰נרו˙ מערביים( ‰ם
יו˙ר "לפני ) "'‰בסמיכו˙ ל˜„˘ ˘„˜‰ים(
מנר ˘ני ˘במזרח ˘נ˜ר‡ "נר ‰מערבי" ,ור˜
ל‚בי נר ‡ח„ בלב„ )‰נר ˘ב˜ˆ‰ ‰מזרחי(
י˘ ל˜רו˙ו "לפני ."'‰
ב( נוסף לכך ˘‰נר ‰מיוח„ ˘ר˜ ‰ו‡

 .19ור‡‚ ‰ם רמב"ן ˘ב˙ ˘ם" :פר˘"י ז"ל במס'
מנחו˙ „למ"„ מזרח ומערב ‰יו עומ„ין ˜רי נר מערבי
‡‰חרון ˘‰ו‡ סמוך למערב יו˙ר מן ‰כל ,וכ‡ן חזר בו
ופי' ˘‰ו‡ ˘‰ני ˘ל מזרח".
 .20רבינו ‰עיר כ‡ן בˆ„ ‚‰ליון "לעיין מ‰ו נר
‰מערבי ע"פ ‚ירס˙ו ב˙מי„" .ו‡ולי ‰כוונ ‰למ"˘
‰רמב"ן ˘ם‡" :בל ˜"ל ב‰‰י‡ בריי˙‡ )„ספר‡(
„˙ני‡ ˙‰ם נכנס ומˆ‡ ˘˙י נרו˙ מזרחיים „ול˜ו˙
מ„˘ן ‡˙ ‰מזרחי ומניח ‡˙ ‰מערבי „ול˜ ‡„ . .למ‡
‡ינו מ„לי˜ למזרחי ,ובמס' ˙מי„ ˙נן בפ"‚  . .נכנס
ומˆ‡ ˘ני נרו˙ מזרחיים „ול˜ים מ„˘ן ‡˙ ‡˘‰ר
ומניח ‡˙ ‡לו במ˜ומן  . .מˆ‡ן ˘כבו מ„˘נן ומ„לי˜
מן „‰ול˜ין ו‡ח"כ מ„˘ן ‡˙ ‡˘‰ר ,ומ˘מע „בריי˙‡
„ספר‡ מ˘ב˘˙‡ ‰י‡ וסמי בריי˙‡ מ˜מי מ˙ני'"
– ˘על ז˘˜‰ ‰ו עליו ˘מ‰˘ ‰בי‡ מספר‡ מ˙ני'
‰י‡ ברפ"ו „˙מי„ )˘ו"˙ ‰ר˘ב"‡ ס˘"ט( – ועל ז‰
כו˙ב רבינו ˘י˘ לברר ‚ירס˙ ‰רמב"ן ב˙מי„‡ ,ולי
‚ריס ברפ"ו" :מערביים" )כ‚ירס˙ ‰רמב"ם ,כנ"ל
ס"‚(‡ – .ל‡ ˘ע"פ ‚ירס‡ זו מ˙עורר˙ ‡˘‰ל ‰מ‰ו
נר ‰מערבי˘‰ :ני ממזרח )מב' ‰מזרחיים( ,כמ"˘
‰רמב"ן כ‡ן‡ ,ו ‰סמוך למערב )מב' ‰מערביים,
כ‚ירס‡ ‰נ"ל(‰ .מוˆי‡ים ל‡ור.

"לפני ‰ "'‰ו‡ ‰סמוך ל˜„˘ ˘„˜‰ים‰ ,רי
‚ם ˘מו מוכיח עליו ˘‰ו‡ ‰סמוך ל˜„˘
˘„˜‰ים – „˜רי לי' )ב˘"ס וכו'( "נר
מערבי" ,וכיון ˘ל‡ ב‡ לס˙ום ‡ל‡ לפר˘,21
עכˆ"ל‰„ ,יינו נר ˘‰ו‡ מערבי מכל ‰נרו˙,
‰יו˙ר סמוך ל˜„˘ ˘„˜‰ים .מ˘‡"כ ל„ע˙
‰נ"ל „ס"ל ˘‰ו‡ ˘‰ני ממזרח ,ל‡ ‰יו
ˆריכים לס˙ום ול˜רו˙ו "נר מערבי" מבלי
לפר˘ ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ר˜ ביחס לנר ‰סמוך
‡ליו .ול„ברי‰ם ˆריך ל„חו˜ „נ˜ר‡ כן
)"מערבי"( ע"˘ ל˘ון ‰מ˘נ˙„ ‰מי„ רפ"ו:
"מ„˘ן ‡˙ ‰מזרחי ומניח ‡˙ ‰מערבי" ,וז‰ו
„וח˜ ,כיון ˘במ˘נ˘ ‰ם מ„ובר ‡ו„ו˙ ב'
נרו˙ מזרחיים ,ולכן ˜ור‰ו )ל˘‰ני ממזרח(
"מערבי" ל‚בי חברו ,מ˘‡"כ בכל ‰מ˜ומו˙

 .21ע"„ פר˘"י נח י ,כ .‰ויר‡ כ‡ ,ל„.
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יב

˘מ„ברים ‡ו„ו˙ כל ‰נרו˙‡ ,ין ל˜רו˙ ˘‰ני

‰מערבי ‰ו‡ ˘‰ני ממזרח – ב' נרו˙ „ול˜ין

ממזרח ב˘ם מערבי ס˙ם.

כל ‰יום .וכל ז„‰) ‰וח˜ לפר˘ ˘ב' נרו˙ ‰יו

‚( כמ ‰מ‰חול˜ים על ‰רמב"ם בפירו˘
‡יז ‰נר ‰ו‡ נר ‰מערבי ,וס"ל ˘נר ‰מערבי
)˘ˆריך ל‰יו˙ „ול˜ כל ‰יום( ‰ו‡ ‰מערבי
מב' נרו˙ ‰מזרחיים )˘ני ממזרח( – נ„ח˜ו
לפר˘ עפ"ז „ב' נרו˙ )ל‡ ר˜ נר ‡' ,נר
‰מערבי‡ ,ל‡ ב' נרו˙( ‰יו „ול˜ין ועומ„ים

„ול˜ים כל ‰יום ,ול‰וסיף פלו‚˙‡ בז ‰בין
מ"„ ˆפון ו„רום מונח˙ למ"„ מזרח ומערב
מונח˙( ‡ינו ‡ל‡ ל˘‰יטו˙ ˘נר מערבי ‰ו‡
˘‰ני ממזרח ,מ˘‡"כ ל‰רמב"ם „ס"ל ˘נר
‰מערבי ‰ו‡ ‰סמוך ל˜„˘ ˘„˜‰ים – רווח‡

בין צפון לדרום המקדש היתה הקדושה שווה
ז.

‰נ ‰נ˙ב‡ר לעיל במעל‰ ‰נפל‡˘ ‰מˆינו בלימו„ ˙ור˙ו ˘ ,'˜‰על ‡ף ˘י˘ ב‰

חילו˜ים עˆומים במ„רי‚ו˙ „ ,‰‚˘‰‰י˘ מי ˘מ˘י‚ מעט ˘במעט ,ולעומ˙ו י˘נם ‰מעפילים
ומ˙רוממים ל‚˘‰ו˙ נפל‡ו˙ ב‰בנ˙ ˙‰ור ,‰ו‡עפ"כ בנו‚ע ל˜„ו˘˙ ˙‰ור ,‰מ‰˘ ‰י‡
חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰נ ‰בז‡ ‰ין חילו˜ים‰ .יינו‡˘ ,ין נו‚ע מי„˙ ‰בנ˙ו ו˙‚˘‰ו ,ובכל חל˜
˜טן מ˙‰ור‰˘ ‰בינו ו˘‰י‚ו במוחו י˘נ ‰ל˜„ו˘˙ ˙‰ור ‰ב˘למו˙.
ובז ‰י˘ לב‡ר ‰טעם ˘‰י˙‰ ‰מנורˆ" ‰פון ו„רום מונח˙"‰„ ,נ ‰חילו˜י מ„ר‚ו˙ ‰יו

˘מע˙˙‡.

כל ‰יום ]ר‡ ‰מ˘"כ ˙וס' יומ‡ ˘ם )ו˙‰וס'

„( ל˘יט˙ ‰חול˜ים על ‰רמב"ם"ˆ ,ע,

ס"ל „‰י' כן ‚ם ב˘ע˙ ‰נס ˘נר מערבי ‰י'

למ ‰מ˙חיל ‰נ˜בע ‰נס )˘נר ‡ח„ ‰י' „ול˜

)לט,

כל ‰יום( בנר ‰ב' ממזרח ,ול‡ בנר ‰סמוך

„ול˜ כל ‰יום ,כמסופר לעיל ביומ‡

כה

ב˜„ו˘˙ בי‰מ"˜ ממזרח למערב„ .כל ˘‰ו‡ ˜רוב יו˙ר למערב ,ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים ˘בו מונח
‡רון ˜‰ו„˘‰ ,וי ‰מ˜ום ˜„ו˘ יו˙ר.
„‰‰יכל ‰י' ˜„ו˘ יו˙ר מ‰עזר ,‰ו˜ו„˘ ˘„˜‰ים ˘‰ו‡ ממערב ל‰יכל ‰ו‡ ‰מ˜ו„˘
ביו˙ר .ובפרט ל˘י' ‰רמב"ם )‰ל' בי‰ב"ח רפ"„( ˘‡‰רון ‰י' במערב ˜„˘ ˘„˜‰ים ‚ופ‡ ,וכ"‰

‡( „"‡רבעים ˘נ˘˘ ‰מ˘ ˘מעון „ˆ‰י˜ .

ל˜„˘ ˘„˜‰ים‰˘ ,ו‡ "לפני  "'‰יו˙ר

‰ .י' נר מערבי „ול˜"( ,ור‡ ‰נמי ברמב"ן

מכולם ,ולכן ר‡וי ˘י‰י' בו ‰נס .ובר‡ב"„

ור˘ב"‡[‰ ,יינו „נר ‰מערבי )˘‰ני ממזרח(

)ל˙מי„ ספ"‚( – ‰נ„פס ב˘ס"ח – כ˙ב טעמ‡

‰י' „ול˜ כל ‰יום מ˘ום „כ˙יב בי' "יערוך

˘נע˘ ‰נס בנר )˘ני ˘בˆ„( ‰מזרחי ,מפני

וז‰ו ‰טעם ˘ל˘יט ‰זו ‰י˙‰ ‰מנור ‰מונח˙ "ˆפון ו„רום" ,ללמ„נו ˘כל חילו˜י

בר˘ב"ם )ב"ב ˆט‰˘ (‡ ,י' ‡‰רון ‡ˆל כו˙ל ‰מערבי ˘ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים .מ˘‡"כ מˆ„ ˆפון
לˆ„ „רום ל‡ ‰יו כל חילו˜י מ„רי‚ו˙ ,ו‰י˙„˜‰ ‰ו˘˘ ‰וו.‰

‡ו˙ו ‚ו' לפני ˙ '‰מי„" ,ונר ‰מזרחי

˘"‡ין מעבירין על ‰מˆוו˙"

)יומ‡ ל‚ ,סע"‡.

‰מ„רי‚ו˙ ˘בלימו„ ˙‰ור‰ ‰ם ר˜ ב‰בנ˙ ‰ו‡ .‰˙‚˘‰ך ב˜„ו˘˙ ˙‰ור‡ ‰ין כל חילו˜,

)‰ר‡˘ון ממזרח( ‰י' „ול˜ כל ‰יום כ„י

ו˘"נ( ]ו„ ‡‰ל‡ נע˘ ‰בנר ר‡˘ון ממזרח

ולימו„ ˙‰ור˘ ‰ל ˜‰טן ˘ב˜טנים ‰מבין „ין פ˘וט ב˙ור„˜ ,‰ו˘ ‰י˘ בו כ‰בנ ‰עמו˜‰

˘י ‡‰נר ˘‡ˆלו ˘מו – נר ‰מערבי – עליו;

‡ל‡ בנר ˘ני ˘‰ו‡ למערבו – כ„י ˘י‰י'

ביו˙ר כנ"ל.

‡ף „ב˜ר‡ כ˙יב ל˘ון יחי„" ,יערוך ‡ו˙ו",

"לפני  .["'‰ו˙ימ ,‰מ˘ ‰ייך בז‡" ‰ין

וכן ‰ו‡ בכ"מ ב˘"ס בל˘ון יחי„ ,ול‡ נמˆ‡

מעבירין על ‰מˆוו˙" ,ו‰ל‡ ‡ינו ענין ‡ל‡

‡ף במ˜ום ‡' ˘יוזכר „˘ני נרו˙ „ול˜ין

לכ‰ן ‰נכנס מ‡ולם ל‰יכל ל„‰לי˜ ‰נרו˙,

פיות ששת הקנים פונים לנר האמצעי – היסוד הנ"ל שעיקר עבודת
השכל הוא להבין דברי התורה בלבד

ˆריך ל„‰לי˜ו ˙חיל ‰לפי ˘"‡ין מעבירין

ח.

כל ‰יום ]ו˙„ ‡‰נן ב˙מי„ ספ"‚ "ב' נרו˙
מזרחיים „ול˜ים" – עיין ל˜מן )‡ו˙ ('‰
„י˘ לפר˘ מ˘נ ‰זו ב‡ופן ‡חר ,כבפירו˘
‰מ˘ניו˙ ל‰רמב"ם[ .ועל כרחין ˆריך ל„חו˜
ל˘יט˙ם„ ,ז˘˘ ‰ני נרו˙ „ול˜ין ‡ף ˘ב˜ר‡
כ˙יב ל˘ון יחי„‰ ,ו‡ ,מפני ˘נר ‰מזרחי טפל
לנר ‰מערבי .ו‚ם ,ל˘יט˙ם ‡˙ינן לפלו‚˙‡
נוספ˙ – „ל‡ ‡˘˙מיט בכ"מ ב˘"ס ,ו‰ו‡
– „למ"„ ˆפון ו„רום מונח˙ )„ל˘יט˙י' נר
‰מערבי ‰יינו נר ‡‰מˆעי – (22ר˜ נר ‡' „ול˜
כל ‰יום ,ולמ"„ מזרח ומערב מונח˙ ,ונר
 .22כמבו‡ר ב‰מ˘ך "‰ר˘ימ˘) "‰ל‡ נ„פס כ‡ן(,
בפר˜ ‰עוס˜ בס„ר ‰‰טב ‰ל˘יט˙ ר‡ב"˘.

˘כיון ˘בכניס˙ו ממזרח פו‚ע בנר ‰מזרחי,
על ‰מˆוו˙" ,23ול‡ ˘ייך ‡"„ ‡‰ין מעבירין
על ‰מˆוו˙" לענין ˜ביעו˙ ניס‡ מ˘מי‡.
ו‡ם רˆונך לומר ‚ם בכ‚ון ז‡" ‰ין מעבירין
על ‰מˆוו˙" – ‰רי ‡„רב‡ ,בנר ‰סמוך
ל˜„˘ ˘„˜‰ים ‰ו ‰לי' ל˜בוע ‰נס ,כיון
„˘‰כינ ‰ו„˜‰ו˘ ‰מ‡יר ‰מ˜„˘ ˘„˜‰ים
ל‰יכל )ממערב למזרח ,ל‰יפך מכניס˙
‰כ‰ן ממזרח למערב( ,ובנר ‰יו˙ר מערבי
פ‚ע ‡‰ר˙ ˘‰כינ ‰ו„˜‰ו˘ ‰ברי˘‡ ,ולכן,
מˆ„ „‰ין „"‡ין מעבירין על ‰מˆוו˙" –
 .23ר‡‚ ‰ם פר˘"י „" ‰וב"˘ – ‰ב˙ כב ,ב.

וכן י˘ ללמו„ רמזים מ‰מנור ‰עˆמ) ‰נוסף על ‰נ"ל מˆור˙ ‰נח˙ ‰מˆפון ל„רום(:

במנור‰ ‰יו ˘בע˜ ‰נים ˘˘י˘ ‰מ‰ם יוˆ‡ים מב' ˆ„„יו ˘ל ˜‰נ‡‰ ‰מˆעי .ו‰נ,‰
ל„ע ‰זו‰˘ ,מנורˆ" ‰פון ו„רום מונח˙" ,ל‡ ‰י' נר ˘‰י' ˜רוב יו˙ר לˆ„ מערב‡ ,ל‡ ˘‰נר
‡‰מˆעי‰ ,ו‡ ‰י' "נר ‰מערבי" ,לפי ˘פיו פנ ‰למערב .ופיו˙ ˘‡ר ˘˘˙ ‰נרו˙ פנו כלפי נר
‡‰מˆעי )עיין מנחו˙ ˆח ,ב(.
וי˘ לפר˘ בז) ‰ל˘יט ‰זו ˘‰מנור ‰מסמל˙ ‡˙ לימו„ ˙‰ור˜‰ ˙˘˘˘ (‰נים ‰ינם כנ‚„
˘˘ ‰ס„רי מ˘נ ,‰ונר ‰מערבי ‰ו‡ רומז ל˙ור˘ ‰בכ˙ב ˘‰י‡ ‰מ˜ור לכל ˘˘ ‰ס„רי
מ˘נ˙ ,‰ור˘ ‰בעל פ.‰
וז‰ו ˘פי נר ‰מערבי פונ ‰למערב ,מ˜ומם ˘ל לוחו˙ ‰ברי˙‰˘ ,ם עי˜ר ˙ור˘ ‰בכ˙ב,
ופיו˙ ˘˘˙ ‰נרו˙ פונים כלפי נר ‰מערבי˘ ,ז ‰מרמז על ‰יסו„ ו‰עי˜ר „‚‰ול ‰נזכר לעיל,
˘‡סור לנטו˙ מנ˜ו„˙ ‡‰מ˙ ימין ו˘מ‡ל‰ ,יינו ˘˙‰י' מטר˙ו בלימו„ו ר˜ ל‰בין „בר '‰
ול‡ ל‰עמי„ על „ע˙ו וכיו"ב˘ ,ענין ז ‰מו„‚˘ בכך ˘כל פרט ופרט ב˙ור˘ ‰בע"פ ענינו
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˘‰רי יי˙כן ומˆ„ טבע נפ˘ו יימ˘ך לענינים ˘‡ינם רˆויים ,ור˜ כ˘י˘ים ˙„יר לנ‚„ עיניו

˘˘ייך ‚ם בנו‚ע ל˘‰כינ ‰כביכול – ‰וˆרך

מערבי ˘ל מזבח ‰חיˆון "לפני  ,25"'‰לפי

יר‡˙ ‰מלך ‰ביטול ‡ליו‡ ,זי יוכל לעבו„ ‡˙  '‰בעבו„˙ ‰ר‚˘ ו‰לב )ויעויין בז ‰ב˙ני‡ פמ"‡(.

ל‰יו˙ ˜ביע˙ ‰נס בנר ‰יו˙ר מערבי .ו‡ולי

˘‰ו‡ לˆ„ ‡ו‰ל מוע„ ,ובמיל‡ ‰ ‰"‰יו˙ר

כוונ˙ ‰ר‡ב"„ – ‡ף „ל‡ מ˘מע כן מל˘ונו

סמוך ל˜„˘ ˘„˜‰ים – .וכיון ˘נר ‰מערבי

– „"ל‡ סמכינן ‡ניס‡" )פסחים ס„ ,ב( ,ולכן,

‰ו‡ "לפני  "'‰יו˙ר מ˘‡ר ‰נרו˙ ,נע˘‰

וי˘ לפרט ב' ענינים ˘‰ם מ‰ווים ˘ור˘ ויסו„ לכללו˙ ‰עבו„„ .‰ר‡˘י˙ ˆריכ ‰ל‰יו˙
‡ˆל „‡‰ם ‰כר˙ ˘פלו˙ו בעיני עˆמו˘ ,עי"ז כל ˙‡וו˙יו ורˆונו˙יו ל‡ י˙פסו ‡ˆלו ˘ום
מ˜ום כלל .ו‰מ„רי‚‰ ‰ב'‰ ,י‡ ˘י˘ים ‡ל ליבו ˙מי„ ‰מח˘ב ‰ו„‰ע˙ ל‰יו˙ מ˜ו˘ר
ב˜‰ב" ‰ב˙כלי˙ ,ו˘‡ינו רוˆ ‰ליפר„ ח"ו ממנו.
וחילו˜ ‚„ול בין ב' עניני ביטול ‰ללו‰˘ ,רי ל‰כיר ב˘פלו˙ עˆמו ז‰ו ביכול˙ כ‡ו"‡,
„כיון ˘כן ‰ו‡ ‡‰מ˙ „"מ‡ ‰נו מ ‰חיינו וכו'" )נוסח ˙‰פיל ,(‰מובן ˘‡ין ‰עבו„ ‰בז‡ ‰ל‡
ל‚לו˙ ‰מˆי‡ו˙ ‡‰מי˙י˙˘ ,ז‰ו בכוחו ˘ל כ‡ו"‡.
‡ך ˘˜˙‰‰רו˙ ˙‰מי„י˙ בבור‡ י˙'‰ ,נ ‰לז ‰ני˙ן לבו‡ ר˜ בחס„ו „‚‰ול עלינו„ .כיון
˘‡ין ערוך ו„מיון כלל בין בור‡ ונבר‡‰ ,י‡ך י‚יע ל˘‰י‚ ˘מ ıמנ‰ו מ‰בור‡ ול˜˘ר עˆמו
בו .ור˜ בחס„ו „‚‰ול˘ ,ברˆונו י˙' ˘נ˙˜˘ר עמו ,נ˙ן לנו ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ˘ב‰ם ועל י„ם
נוכל ל˘˜˙‰ר בו י˙' .ועל כן˘˜˙‰‰ ,רו˙ עם ‰בור‡ ב") ‰ב˘ונ ‰ב‰ביטול ˘י˘ לו ˘מכיר
ב˘יפלו˙ עˆמו( ‰ו‡ ר˜ בחס„ו „‚‰ול עמנו ˙מי„.
***

ב' שיטות באופן הנחת המנורה הם ב' הדרכים הנ"ל בעבודת השי"ת
ו.

ו‰נ ,‰כל „‰ברים ‡‰מורים נרמזים ב˘‰יטו˙ ˘מˆינו בענין ‰מנור‰ ‰ט‰ור‰„ .‰נ,‰

בלימו„ ענינם ˘ל כלי ‰מ˜„˘ בעבו„˙ ‰בור‡ ,ענין "‰מנור "‰רומז לעבו„ ‰רוחני˙ ˘ל
„‡‰ם ‰חפ ıל˜˙‰רב ולי„ב˜ בבור‡ו„ .כיון ˘ענינ˘ ‰ל ‰מנור‰ ‰י‡ „‰ל˜˙ נרו˙ ‰מ‡ירים,
‰רי ‰י‡ ‡ור ‰מ‡יר ‡˙ ˘‚‰מיו˙ )ז‡˙ בני‚ו„ ל˘לחן )ע„"מ(‰˘ ,י' מונח עליו לחם ‚˘מי,
˘ז ‰רומז על נ˙יב ‡חר בעבו„˙  – '‰מ˘ ‰על „‡‰ם לעבו„ עם ‚ופו וחומריו˙ ‰עולם בכלל
לזככם ול˜„˘ם ל.('‰
וכיון ˘כן ,מובן ˘‰מנור ‰ענינ ‰לרמז על ב' עבו„ו˙ ‡לו‰˘ ,ם כללו˙ ענין ‰עבו„‰
‰רוחני˙ ˘בנפ˘ „‡‰ם ,מ˘ ‰רוˆ ‰ל˜˙‰רב ולי„ב˜ בבור‡ו‡ ,ם ב„רך ‰מוח ו˘‰כל ‡ו
ב„רך ‰לב ו‰ר‚˘.

כ˘‰ו˜בע נר ל„‰לי˜ ממנו בין ‰ערביים,

בו ‰נס .וכפי ˘מˆינו ב‰נח˙ מט„˜˘ ‰ים

‰ו˜בע נר ב' ממזרח ,מפני „בי' פ‚ע כ‰ן

"ב˙וך מטו˙ם"˘" ,ל‡ י‡מרו מפני ˘‰ניחו

‰נכנס ל„‰לי˜ ‰נרו˙ ,ו"‡ין מעבירין על

בˆ„ ˘כינ ‰פרח" )˜רח יז ,כ‡ ובפר˘"י(˘ ,מז‰

‰מˆוו˙" ,וכיון ˘נ˜בע נר ב' ממזרח ל„‰לי˜

מוכח ˘סמיכו˙ ‰מ˜ום לˆ„ ˘כינ‰ ‰י‡

ממנו ,לכן ב‡ ‰נס ‚"כ בו.

סיב˘ ‰ייע˘ ‰בו נס[.

ובכל ‡ופן ,כל ˜˘‰ו"ט בנו‚ע ל˜ביע˙

ונ˙ב‡ר ‰לנו ‰יטב ˘יט˙ ‰רמב"ם

‰נס ‡ינ‡ ‰ל‡ ל„‰עו˙ ˘נר ‰מערבי ‰ו‡

בפירו˘ "נר מערבי"‡ ,ל‡ ˘ע„יין י˘ לברר

˘‰ני ממזרח‡ ,בל ל‰רמב"ם ‡ין ˆורך לכל

‡יך יפרנס ‰רמב"ם ˘„ ‡‰נינו בנר ‰מערבי

ז„ ,‰ס"ל ˘‡כן נ˜בע ‰נס בנר ‰סמוך ל˜„˘

"ממנו‰ 26י' מ„לי˜ וב‰ ‰י' מסיים"

˘„˜‰ים ,לפי ˘‰ו‡ "לפני  "'‰יו˙ר מכולם.

ב .מנחו˙ פו ,ב( – כיון „ל„י„י'‡ ,ם בכניס‰

 (‰ו‰ו‡ ‰עי˜ר :מ‰˘ ‰בי‡ לכל מפר˘ים

 '‡‰מˆ‡ ב' נרו˙ ‰מזרחיים „ול˜ין ,מ„˘ן

‰נ"ל לפר˘ "נר ‰מערבי" „ל‡ כפ˘וטו
˘‰ו‡ ‰נר „ב˜ˆ ‰מערב ,כי ‡ם נר ‰ב'
ממזרח – ‰ו‡‰ ,מ˘נ˙„ ‰מי„ ספ"‚ ‰מחל˜˙
„ין ב' נרו˙ מזרחיים מ˘‡ר  '‰נרו˙ ,מכריח‰
לפר˘ ˘נר ‰מערבי ‰ו‡ )ל‡ כפ˘וטו‡ ,ל‡(
במזרח )˘‰ני ממזרח˘ ,נ˜ר‡ מערבי ל‚בי
‰ר‡˘ון ˘ממזרחו( ,ומˆ„ ז ‰חלו˜ים ב'
נרו˙ מזרחיים מ˘‡ר ‰נרו˙; וכיון „בפירו˘

˘‡ר  '‰נרו˙ ו‚ם נר ‰מערבי בכללן ,ו‡ח"כ
נכנס עו"‰פ ומ„˘ן ב' נרו˙ ‰מזרחיים )כנ"ל
פר˜ ‡( ,ונמˆ‡‡˘ ,ינו מ˙חיל „‰‰ל˜‰
מנר ‰מערבי‰˘ ,רי ˘ני ‰מזרחיים „ול˜ים
כבר ,ו‡ינו מסיים בנר ‰מערבי‰˘ ,רי
מ„˘נו בכניס ,'‡‰ ‰ו‡ח"כ מ„˘ן ‡˙ ˘ני
‰מזרחיים?
ו‚ם יל"ע ‡יך י˙ר‰ ıרמב"ם „ ‡‰סיפרי

‰מ˘ניו˙ פיר˘ ‰רמב"ם מ˘נ ‰זו )˘מחל˜˙

ר"פ ב‰עלו˙ך

„ין ב' נרו˙ מזרחיים מ˘‡ר  '‰נרו˙( ב‡ופן

כ( "מערב ע„ בו˜ר לפני ˙ '‰מי„

‡חר )לענין ‰חילו˜ בין ‰טב˙  '‰נרו˙

‚(˘ ,י ‡‰נר ‰מערבי „ול˜ ˙„יר˘ ,ממנו

ל‰טב˙ ב' נרו˙ ,כנ"ל פ"‡‰ – (24רי מחור˙‡

מ„לי˜ין ‡˙ ‰מנור ‰בין ‰ערביים" ,וע„"ז

)‰וב‡ ברמב"ן ע˘ ˙"‰מו˙ כז,
)‡מור כ„,

לפר˘ כפ˘וטו :נר ‰מערבי‰ ,נר „ב˜ˆ‰

ו‰נ ,‰מˆינו ב‚מ' )מנחו˙ ˆח ,ב( ב' ˘יטו˙ כלליו˙ ‰י‡ך ‰י˙ ‰עמי„˙ ‰מנור ‰ב‰יכל,

מערב ,ונ˜ר‡ בפ˘יטו˙ "לפני ‰„ ,"'‰ו‡

„ל„ע˙ רבי ‰מנור‰ ‰י˙ ‰מונח˙ ל‡ורכו ˘ל בי‰מ"˜ " -מזרח ומערב מונח˙" .ול„ע˙ רבי

‰סמוך ל˜„˘ ˘„˜‰ים ]וכמו „נ˜ר‡ יסו„

‡ליעזר בר"˘ ‰י˙ ‰מונח˙ לרוחבו ˘ל בי˙ ‰מ˜„˘ ˆ" -פון ו„רום מונח˙".
וי˘ ללמו„ ב„רך ‰רמז „מ"„ "ˆפון ו„רום מונח˙" ˙ופס לעי˜ר ‡˙ עבו„˙ ‰מוח ו˘‰כל,
ומ"„ "מזרח ומערב מונח˙" ˙פס לעי˜ר ‡˙ עבו„˙ ‰לב ו‰ר‚˘ ,וכ„ל˜מן.

)˘ב˙ כב,

 .24ר‡‚ ‰ם ב‰מ˘ך "‰ר˘ימ˘) "‰ל‡ נ„פס כ‡ן(
בפר˜ ‰עוס˜ בטעם חילו˜ ב' נרו˙ ‰מזרחיים מ˘‡ר
‰נרו˙ ל˘יט˙ ‰רמב"ם.

 .25ר‡ˆ ‰ו ו ,ז˜‰" :רב ‡ו˙‚ ‰ו' לפני ‡ '‰ל פני
‰מזבח" ,ובפר˘"י )מסוט ‰י„ ,ב .ו˘"נ(" :לפני '‰
‰ו‡ מערב ˘‰ו‡ לˆ„ ‡ו‰ל מוע„" )ור‡ ‰יומ‡ מ,‰
ב וב˙ו„"‰ ‰ו.(‰
 .26כ"") ‰ממנו"( בכ˙י"˜‡ .בל ב˘ב˙ ובמנחו˙
˘ם" :ממנ – ."‰ו‡ולי כ˙ב רבינו "ממנו" – ב‡˙‰ם
ל‰ל˘ון „מ˙ני' „˙מי„ רפ"ו" :ממנו ‰י' מ„לי˜ ‡˙
‰מנור‰ ."‰מוˆי‡ים ל‡ור.

מנורת המקדש

מנורת המקדש

יד

כג

ב˙ו"כ )‡מור ˘ם‰ .וב‡ ברמב"ן ˘ם( "ל‰עלו˙

‰ערביים" ,28ובו ‰י' מסיים" חילוף ‰פ˙יל‰

‡ך ממ‡מר רז"ל ‰נ"ל נר‡ ‰ברור ˘‡ין ‡‰מ˙ כן„ .מכך ˘מ˘וו‚‰ ‰מ' ‡˙ לימו„ ˙‰ור‰

נר ˙מי„ )‡מור ˘ם(˘ ,י ‡‰נר מערבי ˙„יר"

ו‰‰טב‡ ‰ז – ל‡חרי „‰ל˜˙ ‰נרו˙ בין

כפי ˘לומ„„‡‰ ‰ם לכפי ˘‰י˙˜ ‰ו„ם ‡ˆל ˜‰ב"‰ ,‰נ ‰מז ‰מ˘מע ˘‡ף כפי ˘ני˙נ‰

– ו‰רי ל‰רמב"ם כל ‰ז' נרו˙ )ל‡ ר˜ נר

‰ערביים – .ו‰ו‡ ע"„ פיר˘"י במנחו˙ ˘ם.29

˙‰ור ‰בעו"‰ז ב‡ופן ˘עוס˜˙ ‰י‡ בענינים ‚˘מיים‡ ,ין ז ‰ח"ו ירי„ ‰ב˜„ו˘˙ ,‰ו‰רי ‰י‡

מערבי( „ול˜ין ‚ם ביום ,ול‡י„ך ‚יס‡‰ ,רי

– ונר‡ ‰לי ברור „ל˘יט˙ ‰רמב"ם

נ˘‡ר˙ בירי„˙ ‰ב‡ו˙„˜‰ ‰ו˘ ‰ממ˘ כמו ˘‰י‡ למעל .‰ור˜ ˘בכ„י ˘יוכל „‡‰ם ˘‚‰מי

‚ם נר ‰מערבי מ„˘נו ˜ו„ם „‰‰ל˜ ‰בין
‰ערביים ,וב˘ע˙ „י˘ונו ‡ינו „ול˜ ‚ם ‰ו‡,
ו‡"כ במ ‰נח˘ב נר מערבי ˙„יר מ˘‡ר
‰נרו˙?

בפירו˘ ‰מ˘ניו˙‡„ ‡‰ ,מר ברפ"ו "ומניח
‡˙ ‰מערבי „ול˜" ,כן ‰ו‡ ‚ם ‡ם מˆ‡ ב'

ל˘‰י‚ ‰ב˘כלו ,נ˙לב˘˙‰ ‰ור ‰ב„ברים ‚˘מיים‡ ,ך ‡ין בז ‰כל ירי„ ‰ב˜„ו˘˙ ˙‰ור‰
ח"ו.

נרו˙ מזרחיים „ול˜ין „ספ"‚‡„ ,ז מטיב נר

***

‰מערבי בכניס '‡‰ ‰ב‰טב˙  '‰נרו˙ – ‰נ‰

וב‡מ˙ ‰ו‡ פ˘וט ‡‰„ ,ל„ע˙ ‰רמב"ם

ביאור עבודת הלב והרגש – שכל אחד יכול לבוא לשלמותה

– נר ˘ל‡ כב‡ ‰ינו מכבו מ„˘נו ומ„לי˜ו,
‡ל‡ ר˜ מ˙˜נו ,ובפרט נר ‰מערבי ,וכנ"ל
)סוף פ"‡ ,ב‰חילו˜ ˘בין „י˘ון נר מזרחי
לנר מערבי( „מניחו „ול˜ ,ו‡"כ˘„ ‡‰ ,נינו
˘"ממנו ‰י' מ„לי˜" – ל‡ ˜‡י על ‰טב˙
‰בו˜ר‡˘ ,ז )‡ינו מ„לי˜‡ ,ל‡( ר˜ מניחו
„ול˜‡ ,27ל‡ על „‰‰ל˜ ‰בין ‰ערביים .וז‰ו
‰פירו˘ „"ממנו ‰י' מ„לי˜"‰ ,יינו ,מ„לי˜
)ל‡ ‡˙ ‰נרו˙ ˘כבו ,ב‰טב˙ ‰בו˜ר‡ ,ל‡(
‡˙ ‰מנור) ‰כול ,‰ל‡ ר˜ ‰נרו˙ ˘כבו( בין

 .27ולכ‡ור ‰י˘ לומר‚˘ ,ם כ‡˘ר מˆ‡ו ˘כב‡˘ ‰ז
ˆריך ל„‰לי˜ו‰ ,רי „‰ל˜ ‰זו ‡ינ‡ ‰ל‡ ˙י˜ון ‰נר
)˘„‰לי˜ו ‡מ˘( ˘י‰י' „ול˜ ,ו‰יינו„‰‰˘ ,ל˜ ‰בבו˜ר
)ל„ע˙ ‰רמב"ם( ‰י‡ בכלל ‰טב ,‰כמ"˘ בפירו˘
‰מ˘ניו˙‰" :טב˙ נרו˙ ‰ו‡ נ˜ור ‰נרו˙ ו„‰ל˜ ‰מ‰
˘כב ‰מ‰ם וחילוף ‰פ˙ילו˙" – .ול‰עיר מ„יו˜ ל˘ון
‰רמב"ם ב‰ל' ˙מי„ין ומוספין פ"‚ "‰י-י‡„" :י˘ון
‰מנור ‰ו‰טב˙ ‰נרו˙ בבו˜ר ובין ‰ערביים מˆו˙
ע˘‡ . . ‰ין מחנכין ‡˙ ‰מנור‡ ‰ל‡ ב„‰ל˜˙ ˘בע‰
נרו˙י' בין ‰ערביים"‰ ,יינו˘ ,בנו‚ע לבין ‰ערביים
כו˙ב ל˘ון „‰ל˜ ,‰ו‡ילו בנו‚ע לחיוב ˘‰וו ‰בבו˜ר
ובין ‰ערביים כו˙ב ל˘ון „י˘ון ו‰טב ;‰ו‡ח"כ מפר˘
"מ‰ו „י˘ון ‰מנור ,‰כל נר ˘כב ‰מסיר ‰פ˙יל ‰וכל
˘‰מן ˘בנר ומ˜נחו ונו˙ן בו פ˙יל‡ ‰חר˙ ו˘מן ‡חר
 . .ומ„לי˜ נר ˘כב ,‰ו„‰ל˜˙ ‰נרו˙ ‰י‡ ‰טב˙ם"
)‰י"ב(‰ ,יינו„‰˘ ,ל˜˙ נר ˘כב ‰בבו˜ר ‰י‡ )ל‡
„‰ל˜‡ ,‰ל‡( ‰טב˘ ,‰פירו˘ ,‰ל‰חזיר „‰בר ל‡י˙נו,
˘י‰י' „ול˜ כמ˜ו„ם )ר‡ ‰לחם מ˘נ˘ ‰ם(.

 .28וכל˘ון ‰ספרי ˘ם ומ˙ני' „˙מי„ רפ"ו˘" :ממנו
מ„לי˜)ין( ‡˙ ‰מנור ‰בין ‰ערביים".
 .29ז"ל ר˘"י ˘ם )פו ,ב(" :וב‰ ‰י' מסיים ,כ„˙נן
ב‡ ומˆ‡ ˘˙י נרו˙ מזרחיו˙ „ול˜ים  . .מכב‡‰ ‰ח˙
˘בˆ„ מזרח ומ„˘נ ,‰ומניח ‡‰חר˙ ˘בˆ„ ‡ו˙‰
˘במזרח ‰ו‡ נר מערבי ,ומניח„ ‰ול˜˙ ע„ לערב
ומ„לי˜ ‡‰חרו˙ ˘כבו ב˘חר ,ומטיבו וזור˜ מ‰

„.

ו‰נ ,‰סו‚ ו„רך נוספ˙ בעבו„˙ ‰בור‡‰ ,י‡ כנזכר לעיל – עבו„˙ ‰לב ו‰ר‚˘ .ובזו

‰עבו„ ‰כל ‡ח„ ו‡ח„ ˘ייך לבו‡ ל˘לימו˙„ ,‰כיון ˘בלב ור‚˘ עס˜ינן ‰רי כ‡ו"‡ לפי
„ר‚˙ לבבו ומ„רי‚˙ נ˘מ˙ו יכול לבו‡ ב˘לימו˙ ל‰ר‚˘ ליבו ‰ו‡ ,ב‡‰ב˙ו ויר‡˙ו לבור‡
י˙'.
)„‰נ ,‰בלימו„ ˙‰ור ‰י˘נם חילו˜י מ„רי‚ו˙ ב‰בנ˙‡˘ ,‰ין כ‡ו"‡ יכול לבו‡ ל˙‚˘‰
כל ˙‰ור ‰ב˘לימו˙ ,‰ור˜ ˘כ‡ו"‡ לומ„ לפום ˘יעור‡ „ילי'‡ .ך בעבו„˙ ‰לב ו‰ר‚˘ ‡ין

˘נ˘‡ר מן ˘‰מן ומן ‰פ˙יל ‰לחו ıונו˙ן ב˘ ‰מן
ופ˙יל ‰ומ„לי˜ ‰כ„י ל˜יים ב ‰מˆו˙ „‰ל˜ ,‰ומסיים

„‰בר כן„ ,בעבו„ ‰זו כ‡ו"‡ יכול לבו‡ ל˙כלי˙„ ,‰כיון ˘מעי˜ר‰ ‰י‡ עבו„‰ ‰מסור‰

ב„‰ ‰ל˜‰˘ ‰י' מ„לי˜ ‰ב˙ר כל ‰נרו˙".

ללב „‡‰ם"‡ ,כ„ ,ר‚˙ ‰‡‰ב‡ ‰ו ‰יר‡˘ ‰יוכל ל˘‰י‚ בליבו ‰י‡ ‰י‡ ˘לימו˙ ‰עבו„.(‰

ולכ‡ור ‰כוונ˙ רבינו במ"˘ "ו‰ו‡ ע"„ פיר˘"י
במנחו˙" )ע"„ ,ול‡ ממ˘( – ˘ז‰ו כפיר˘"י במנחו˙
ר˜ בנו‚ע לס„ר ‰עבו„˙˘ ,‰חיל ‰מ„לי˜ כל ‰נרו˙
מנר ‰מערבי ,ו‡ח"כ מטיבו כו' )„ל‡ כפירו˘ו ב˘ב˙
)כב ,ב( ˘˙חיל ‰מסיים ‰‰טב ,‰ו‡ח"כ מ„לי˜
ממנו כל ‰נרו˙(‡ ,בל ל‡ בנו‚ע ל‰פירו˘ „"וב‰
‰י' מסיים"‰˘ ,רי ר˘"י במנחו˙ מפר˘ "מסיים ב‰
„‰ל˜‰ .*"‰מו"ל.

‡ל‡ ˘‚ם בזו ‰עבו„ ‰י˘נם חילו˜י מ„רי‚ו˙˘ .י˘ עוב„  '‰מ‡‰ב ‰וי˘ עוב„ו מיר‡,‰
ובכל ‡' מ‰ם ריבוי מ„רי‚ו˙ כנפרט בספרים  ,'˜‰וכ˘נ„בר בכללו˙ ‰נ ‰נחל˜ים עוב„י ‰לב
ל˘בע ‰סו‚ים‰˘ ,ם כנ‚„ ˘בע ‰מי„ו˙ ˘בלב˘ ,כ‡ו"‡ י˘ לו ˜ו „ילי'‰˘ ,י‡ „רכו ‰סלול‰
‡˘ר ילך ב ‰בעבו„˙ו ‡˙ ˘‰י"˙ )ויעויין בז ‰בל˜ו"˙ פ' ב‰עלו˙ך ,בי‡ור פרטי חילו˜י
„‰ר‚ו˙ „˘בע˙ ‰מי„ו˙ בעבו„˙ „‡‰ם‰˘ ,ם כנ‚„ ˘בע˙ ˜ני ‰מנור.(‰
]ו‰יינו˘ ,מלכ˙חיל ‰נחל˜˙ עבו„ ‰זו לריבוי סו‚ים„ .כל ‡ח„ מ˘ ‰י˘ בליבו ל˘‰י‚
‰י‡ ‰י‡ ˘לימו˙ ‰מ„רי‚ ‰ו„‰רך ב ‰ילך ‰ו‡ .מ˘‡"כ בלימו„ ˙‰ור˙‰˘ ,‰ור‰ ‰י‡ בעל˙

*( ואולי י"ל הטעם שמפרש רבינו לשיטת הרמב"ם
ש"בה הי' מסיים" קאי על חילוף הפתילה וההטבה )ולא על
ההדלקה ,כרש"י במנחות( – שעפ"ז יומתק הא ד"מניח את

עומ˜ נפל‡ ע„ מ‡ו„ ,ור˜ ˘‡לו ˘‡ינם מסו‚לים לבו‡ ל˘לימו˙  ,‰‚˘‰‰לומ„ים כפי
˙‚˘‰ם )ובלב„ ˘ל‡ יסורו מנ˜ו„˙ ‡‰מ˙ ,כנ"ל([.

המערבי דולק" ,שרק מתקנו ,ואינו מכבו מדשנו ומדליקו

יראת שמים היא היסוד לעבודת הרגש והלב

שנית )שלזה לא מספיק הטעם "שממנו הי' מדליק את
המנורה בין הערביים" ,שהרי גם אם יכבהו וידליקו יוכל
להדליק ממנו בין הערביים ,כנ"ל סוף פ"א( – שאינו
יכול לכבות ולדשן נר המערבי בבוקר )ולהדליקו שנית(,
משום שבו צריך לסיים ההטבה )גם הטבת הבוקר( לאחרי
שמדליק ממנו את כל הנרות בין הערביים )אלא שעדיין
נשאר הצ"ע על לשון המשנה ,שהטעם הוא לפי "שממנו
מדליק כו'" )כנ"ל סוף פ"א((.

.‰

וכ˘ם בנו‚ע ללימו„ ˙‰ור ‰למ„נו ˘י˘נו ‰יסו„ ˘על כ‡ו"‡ ל˘ים ‡ל ליבו )˘ל‡

יסור מנ˜ו„˙ ‡‰מ˙( ,ע„"ז ‰ו‡ ‚ם בעבו„˙ ‰לב ו‰ר‚˘ ˘י˘נו יסו„ ועי˜ר לכללו˙ ‰עבו„.‰
ו‰ו‡ ˘˙‰י' לו ל‰עוב„  '‰יר‡˙ ˘מים וביטול‡ ‡‰˙˘ ,ימ˙ מלך מלכי ‰מלכים עליו ,ו‰י‡
˙נח‰ו במע‚לי ˆ„˜.

מנורת המקדש

כב

מנורת המקדש

ו‰בנ‰ ,‰נ‰ ‰יכול˙ ו‰חוב ‰על כ‡ו"‡ ל‚˘˙ לעבו„ ‰זו ולעסו˜ ב˙ור˙  '‰לפום ˘יעור‡
„ילי'.

מכבו מ„˘נו ומ„לי˜ו‡ ,ל‡ מניחו „ול˜ )ור˜

‡ך יסו„ ‚„ול י˘ים „‡‰ם ‡ל ליבו ב‚י˘˙ו ‡ל ˜‰ו„˘ בעבו„˙ ˘‰כל ו‰מוח ,ו‰ו‡
˘„‰רך ‡‰מי˙י˙ לבו‡ ולעמו„ על ‡מי˙˙ו ˘ל ענין‰ ,י‡ ˘˙‰ו˜ ‰לעמו„ על ‡‰מ˙„ .ז‰
ברור ˘‰לומ„ על מנ˙ ל˜נטר ‡ו ל‰עמי„ על „ע˙ו וכיו"ב ל‡ יעל ‰בי„ו מ‡ומ‡ ,‰ך י˙יר‰
מזו ˆריך ל˘ים לבו – ˘˙כלי˙ ‰מטר ‰בלימו„ו ‰ו‡ לכוון ‡ל ‡‰מ˙ ,ל‰בין ול˘‰י‚ ב˘כלו
‡˙ „בר ˘ '‰ב˙ור.‰
וב‡ם זו ˙‰י' כל מ‚מ˙ו ב‚˘˙ו ‡ל לימו„ ˙‰ור ,‰ר˜ ל‰בין ‡˙ „ברי ˙‰ור ‰ל‡˘ורם
ול‡ לסטו˙ מ‰ם ימין ‡ו ˘מ‡ל‡ ,זי זו‰י „‰רך ˘לפי „ר‚˙ו ו˙‚˘‰ו י‰י' ביכול˙ו ל‰בין
ול˘‰כיל ל˘מוע ללמו„ וללמ„.

ו‰רב ‰י˘ ל‡‰ריך במעל˙ עבו„ ‰זו „לימו„ ˙‰ור ,‰ונ˜ו„ ‰עי˜רי˙ ויסו„י˙ בז– ‰

מ˘ ‰נב„ל˙‰ ‰ור ‰מ˘‡ר חכמו˙ ˘בעולם ל‰יו˙ ‰חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב"˘ .‰ענין ז‰ ‰ו‡ בכל
˙‰ור ‰כול ‰ע„ לפרט ‰כי ‡חרון ˘ב˘ ,‰כבר י„ענו מ‡˘ ‰מרו רז"ל

מ˙˜נו(; וכמו „סיפ‡ „מ˙ני' רפ"ו" ,מˆ‡ו
˘כב ‰מ„˘נו ומ„לי˜ו ממזבח ‰עול,"‰
על כרחך „כן ‰ו‡ ‚ם ‡ם מˆ‡ ב' נרו˙
מזרחיים „ול˜ין )וכנ"ל )ס"„( „‡˙י ל‚ילויי
‚ם ‡מ˘נ„ ‰ספ"‚( ‡‰„ ,ל‰רמב"ם לעולם
‡ין מ„לי˜ין נר ‰מערבי ‡ל‡ ממזבח ‰עול‰
]כמ"˘ ב‰ל' ˙מי„ין ומוספין )פ"‚ ‰י"‚( "נר
מערבי ˘כב‡ ‰ין מ„לי˜ין ‡ו˙ו ‡חר „˘ונו
‡ל‡ ממזבח ‰חיˆון"[ – כך ברי˘‡" ,מניח

המעלה בלימוד התורה – בלימוד פרט הקטן שבה מתאחד הלומד
עם חכמתו של הקב"ה
‚.

‚ם ‡ז חלו˜ נר ‰מערבי מ˘‡ר ‰נרו˙‡˘ ,ינו

)מ‚יל ‰יט ,ב .ועו„(

"‡פי' מ˙˘ ‰למי„ ו˙י˜ ע˙י„ לח„˘ נ‡מר למ˘ ‰בסיני".
ול‰יו˙ ‰חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב"‰ ,‰רי נעלי˙ ‰י‡ במ‡ו„ מכל ‰חכמו˙ ˘בעולם˘ ,ענין ז‰
מ˙בט‡ בריבוי ענינים ,ומ‰ם :מ‰˘ ‰י‡ נˆחי˙ ו‡ין ˘ייך ב˘ ‰ום ˘ינוי

)יעויין רמב"ם ‰ל'

יסו ˙"‰רפ"ט(; מ‡"˘ ‰ין „ברי ˙ור ‰מ˜בלין טומ‡˘ ‰נ‡מר ‰ל‡ כ„ ‰ברי כ‡˘ כו'"

)ברכו˙

כב ;(‡ ,מ˙‰˘ ‰ור‰ ‰י‡ למעל ‰מ‰זמן ו‰מ˜ום˘ ,לכן מˆינו )מנחו˙ ˜י"˘ (‡ ,כל ‰עוס˜
ב˙ור˙ חט‡˙ כ‡ילו ˜‰ריב חט‡˙ וכו'"‡„ ,ף ˘לומ„ ˙ור˙ ‰חט‡˙ בזמן ‚‰לו˙ ובחוˆ‰
ל‡ר‰ ıנ ‰כיון ˘˙‰ור‰ ‰י‡ למעל ‰מ‚‰בלו˙ ‰זמן ו‰מ˜ום נח˘ב לו „‰בר כ‡ילו ˜‰ריב
חט‡˙ ,ועו„ ‰רב ‰כיו"ב.
ומ ‰נפל‡ „‰בר˘ ,כ˘יו˘ב ‡„ם ועוס˜ ב˙ור ‰ומבין ב˘כלו ‡יז ‰ענין ˘ל ˙ור‰ ,‰רי
‰ו‡ זוכ ‰ב‡ו˙˘ ‰ע˘˘ ‰כלו )˘כל נבר‡ פ˘וט ומו‚בל( מ˙‡ח„ עם חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב"‰
עˆמו ˘‰י‡ בלי ‚בול ו˙כלי˙ )יעויין ˙ני‡ פ"„ ופ".(‰
‚ו„ל ‰‰פל‡˘ ‰בז‰ ‰ענין ני˙ן ללמו„ ממ‡מר רז"ל )עבו„ ‰זר ‰יט" (‡ ,ב˙חיל ‰נ˜ר‡˙ על
˘מו ˘ל ˜‰ב" ,‰ולבסוף נ˜ר‡˙ על ˘מו ˘נ‡מר ב˙ור˙  '‰חפˆו וב˙ור˙ו".
„‰נ ,‰יכול ‰טוע ‰לטעו˙ ולח˘וב בליבו˘ ,ל‰יו˙ ו˙‰ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב" ,‰נעלי˙
‰י‡ ב‡ין ˜ ıמעניני ‰עולם ,ו‡"כ כ˘לומ„ים ‡יז ‰פרט ˜טן מ„יני ˙ור‰ ‰עוס˜ים ב‡יז‰
ענין ‚˘מי‰ ,רי ‡ין ˙ופסים ומ˘י‚ים בז„˜ ˙‡ ‰ו˘˙ ˙‰ור ‰ממ˘ כפי ˘‰י‡ ‡ˆל ˜‰ב".‰

‡˙ ‰מערבי „ול˜"‰˘ ,ו‡ ‚ם ‡ם מˆ‡ ב'
נרו˙ מזרחיים „ול˜ין –
ועפ"ז ‡˙י ˘פיר ˘‚ם כ˘מˆ‡ ב' נרו˙
מזרחיים „ול˜ין ˘‡ז מטיב נר ‰מערבי
ב‰טב˙  '‰נרו˙ בכניס" – '‡‰ ‰בו )בנר
‰מערבי(

‰י'

מסיים"

חילוף

‰פ˙יל‰

ו‰‰טב ‰בין ‰ערביים.
ו„ ‡‰ספרי ו˙ו"כ ˘נר ‰מערבי ‰ו‡ ˙„יר
)‡ף ˘ל„ע˙ ‰רמב"ם „ול˜ין כל ‰נרו˙ ‚ם
ביום( – יפר˘ ‰רמב"ם „"˙מי„" ˘נ‡מר בנר
מערבי ‰יינו ˘נר ‰מערבי נ˜בע ב˜ביעו˙
ל„‰לי˜ ממנו ˘‡ר ‰נרו˙ ,וכפיר˘"י ב˘ב˙
ו˙וס' במנחו˙ ‰נ"ל ˘ממ"˘ "ל‰עלו˙ נר
˙מי„" „ר˘ינן ˘ˆריך ˘י ‡‰נר ˜בוע ל„‰לי˜
˘‡ר ‰נרו˙ ו‰ו‡ נר מערבי‡ .י נמי יפר˘
‰רמב"ם „מ"˘ ‰ספרי ו˙ו"כ ˘נר מערבי
‰ו‡ ˙„יר – ˜‡י ‡˘ע˙ ‰נס ,וכמו ע„ו˙
„˜‡מר ˜ר‡ )"מחו ıלפרוכ˙ ‰ע„ו˙ ‚ו'
יערוך ‚ו'" )‡מור ˘ם(" ,ע„ו˙ ‰י‡ לב‡י עולם

טו

בבו˜ר – במ˘ך ‰יום.
וע"פ פירו˘ ז ‰בספרי ו˙ו"כ ,י˙ור"‚ ıכ
˜ו˘י˙ ר' ‡לחנן ב˙ו„" ‰מנור) ‰ח‚י‚ ‰כו ,ב(,
˘ ‰˘˜‰על „ברי ‚‰מר‡ "מנור ‰ל‡ כ˙יב
ב˙ ‰מי„" ,מ˘ום ˘‡ינו ‡ל‡ מליל ‰לליל,‰
ול‡ כל ‰יום ו‰ליל ‰כ˙מי„ „˘ולחן ,מ‡‰
„"נר מערבי „ול˜ כל ‰יום ˘ממנ‰ ‰י'
מ˙חיל וב‰ ‰י' מסיים ,ומס˙מ‡ מ˙מי„
נפ˜‡" – כי˙" ,מי„" „מנור‰ ‰ו‡ לענין
˜ביעו˙ נר ‰מערבי ל„‰לי˜ ממנו‡ ,ו ˘˜‡י
‡˘ע˙ ‰נס „ו˜‡.
]‡מנם ,ע„יין ˆ"ע ל‰רמב"ם – למ ‰ל‡
‰בי‡ בי„ „ ‡‰נר מערבי "ממנו ‰י' מ„לי˜",
„מנור˙ בין ‰ערביים מ„לי˜ ‰מנר ‰מערבי
„ו˜‡.
– עו„ ˆריך למו„עי ‡ם ‰חיוב ל„‰לי˜
מנור˙ בין ‰ערביים מנר ‰מערבי ‰ו‡ ‡כל
‰נרו˙ ,ו‰יינו ˘‚ם פ˙יל˙ נר ‰יו˙ר מזרחי
ˆריך למו˘כ ‰ע„ ˘˙‚יע לנר ‰מערבי
וי„לי˜נ ‰ויחזיר ‰למ˜ומ‡ ,30‰ו „מספי˜
˘י„לי˜ נר ‡' מנר ‰מערבי ,ו˘‡ר ‰נרו˙
יוכל ל„‰לי˜ ממנו[.

ג
ביאור נימוקו של הרמב"ם בפירוש
המשניות בצידוד פיות הנרות
י„ .עו„ פרט ˆריך בירור בפירו˘
‰מ˘ניו˙ ,31מ‰ו טעם ‰רמב"ם „פיר˘ „פיו˙

˘˘‰כינ˘ ‰ור ‰בי˘ר‡ל  . .זו נר מערבי"
)˘ב˙ ומנחו˙ ˘ם(( „˜‡י ‚"כ ‡˘ע˙ ‰נס‡˘ ,ז
‰י' נר ‰מערבי „ו˜‡ „ול˜ כל ‰יום ב‡ופן
נסי ,מ˘‡"כ ˘‡ר ‰נרו˙ ˘לפעמים ‰יו כבים
במ˘ך ‰ליל‡ ,‰ו – ‚ם ל‡חרי „‰ל˜˙ם

 .30ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' ˙מי„ין ומוספין פ"‚ ‰י"„:
"כיˆ„ מ„לי˜ו )"מנר חבירו"( מו˘ך ‰פ˙יל ‰ע„
˘מ„לי˜ ‰ומחזיר."‰
 .31נוסף על ‰בירור ‰נ"ל בפר˜ ˜‰ו„ם בפירו˘ "נר
מערבי" ל˘יט˙ו.
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טז
כל ‰נרו˙ פונים למערב.

ו‡ין לומר „‰וכח˙ו ‰י‡ מ˜ר‡ „"י‡ירו
˘בע˙ – ול‡ ˘˘˙ – ‰נרו˙" ,וכנ"ל )רי˘
פר˜ ‡( ˘ל˘יט˙ ‰רמב"ם ˘פיו˙ כל
‰נרו˙ ‰ם למערב ,לˆ„ ˜„˘ ˘„˜‰ים,
‡˙י בפ˘יטו˙ ‡„ ‡‰מר ˜ר‡ "‡ל מול
פני ‰מנור ‰י‡ירו ˘בע˙ ‰נרו˙" ,מ˘‡"כ
‡ם נ‡מר ˘פיו˙ ˘˘˙ ‰נרו˙ פונים ‡ל נר

‰נרו˙"( ,ומנ‡ לי' ל‰רמב"ם „‚ם בז) ‰ל‡
ר˜ ב‡ופן ‰נח˙ ‰מנור‡ ,‰ל‡ ‚ם בˆי„ו„
פיו˙ ‰נרו˙( פלי‚י רבי ור‡ב"˘˘ ,ר˜ ל„ע˙
מ˘‡"כ ל„ע˙ רבי פונים פיו˙ כל ‰נרו˙
)ל‡ לנר ‡‰מˆעי‡ ,ל‡( לˆ„ ˜„˘ ˘„˜‰ים
˘במערב?
ועו„ ‡‰„ ,ב„‰י‡ ‡י˙‡ בספרי

)‰וב‡

‡‰מˆעי ,נמˆ‡ ˘ר˜ ˘˘ ‰נרו˙ פונים ‡ל
מול )נר ‡מˆעי ˘‰ו‡( פני ‰מנור– ‰

יונ˙ן בן עוזי‡ל ˘ם( – "‚' כלפי מזרח ו‚' כלפי

„ר' ‡לעזר בר' ˘מעון „פלי‚ על רבי „‡מר
מזרח ומערב מונח˙ וס"ל ˆפון ו„רום ‰י˙‰
‰מנור ‰מונח˙ )ופס˜ ‰רמב"ם כוו˙י' בי„(32
– ו' ‰נרו˙ מ˜בילין )פונים כלפי( נר ‡‰מˆעי
)וכ„‡י˙‡ במנחו˙ ˆח ,ב ,וי„ ‰ל' בי˙ ‰בחיר ‰פ"‚

"‰ח( .ועל כרחך ˜ר‡ „"י‡ירו ˘בע˙ ‰נרו˙"
)ול‡ ˘˘˙ ‰נרו˙( י˙ור ıכמ"˘ ‰ר‡"ם
]"˘‰נר ‡‰מˆעי ‰בל˙י נוט‡ ‰ל ‡ח„
מ„„ˆ‰ים ,יˆ„˜ עליו לומר ˘‰ו‡ מ‡יר ‡ל

מערב ו‡ח˙ ב‡מˆע ,נמˆ‡ו כולם מ˜בילין
‡˙ ‡‰מˆעי" .ו‰ו‡ ‡ליב‡ „מ"„ מזרח
ומערב מונח˙ ,וכ‡מרו "‚' כלפי מזרח וכו'"
כלפי ˆפון ו‚' כלפי „רום( .ובכל ז‡˙ פיר˘ו
)‰ספרי ,ר˘"י ו˙יב"ע( "‡ל מול פני ‰מנור‰
י‡ירו" „‰נרו˙ מ˜בילין ‡˙ ‡‰מˆעי .ו‡"כ,
מנ‡ לי' ל‰רמב"ם לח„˘ ˘ל„ע˙ רבי ‡ין
‰נרו˙ מ˜בילין ‡˙ ‡‰מˆעי‡ ,ל‡ פונים
למערב?

מול עˆמו  . .לנוכח עˆמו"[ ,וכיו"ב .ו‡"כ

ו‡ולי י˘ לומר „‰וכח‰ ‰י˙ ‰לו

‚ם לרבי – „ס"ל מזרח ומערב מונח˙ – נ‡מר
כן )˘פיו˙ ‰נרו˙ פונים לנר ‡‰מˆעי,33

„מ‚י' בספרי כ‚‰ר"‡ „‚ריס "‚' כלפי ˆפון

ו‡עפ"כ ל‡ יו˜˘ ‰מ˜ר‡ „"י‡ירו ˘בע˙

ו‚' כלפי „רום" – כמ"„ ˆפון ו„רום מונח˙ [,
34

ולי˙ לי' ל"˘‰ס ˘˘˘˙ ‰נרו˙ מ˜בילין ‡˙

 .33וכפי' ‰ר‡"ם ˘ם )„"˘ ‰ל˘ מזרחיים(˘ ,לכו"ע
)‚ם ל„ע˙ רבי( פונים ‰נרו˙ לנר ‡‰מˆעי .ור‡‚ ‰ם
˘ו"˙ ח˙"ס ‡ו"ח ס˜פ"ו )‡בל ב˙וס' רי"„ ליומ‡ לט,
‡" :ונ"ל ˘ˆ‰י„ו„ ז ‰ל‡ו ‡ליב‡ „כ"ע ‰י‡‡ ,ל‡
‡ליב‡ „ר"‡ ב"˘ ‡ . .בל לרבי  . .לי˙ לי' ˆי„ו„".
‡ל‡ ˘י˘ לו ˘יט‡ ‰חר˙ – ˘לרבי "כולן ‰יו פונים
לˆפון* ,ו‡ין ‡ח„ מ‰ם פונ ‰למערב"(.
*( וגם לדעת הרשב"ם )שמות כה ,לז .ר"פ בהעלותך( – פונים
ראשי הפתילות לצד השולחן )בצפון( שממול המנורה )בדרום(.

עבודת המוח או עבודת הלב

)˘‰רי למ"„ ˆפון ו„רום מונח˙‰ ,רי ‚'

ל‰רמב"ם לומר „˘"ס „ילן פלי‚ ‡ספרי ]‡ו

 .32עיין ב‰מ˘ך "‰ר˘ימ˘) "‰ל‡ נ„פס כ‡ן( בפר˜
‰עוס˜ בפס˜ ‰רמב"ם בספר ‰י„.

ביאור סדר הדלקת המנורה בעבודת האדם לקונו

ר‡ב"˘ פונים פיו˙ ‰נרו˙ כלפי נר ‡‰מˆעי,

בר˘"י על ˙‰ור) ‰במ„בר ח' ב'( ,וכן ‰ו‡ ב˙ר‚ום

„‚ ‡‰ם ל˘יט˙ ‰רמב"ם‰ ,רי ‡ליב‡

דרוש ואגדה

‡‰מˆעי ,ו‰‰וכח‰ ‰י‡ מ‰סו‚י‡ „מנחו˙
)ˆח ,ב(‡˜„ .מר ˙‰ם" :ור' ‡לעזר בר' ˘מעון

ביאור המעלות והחילוקים שבב' הדרכים הכלליים בעבודת ה' – עבודת השכל והמוח ועבודת הרגש
והלב ,וביאור פרטיהם כפי שנרמזים בב' השיטות הכלליות באופן הנחת המנורה בביהמ"ק – אם
"צפון ודרום מונחת" ,או "מזרח ומערב מונחת" .והמסתעף מזה יסודות כלליים בדרכי העבודה הנ"ל.
‡.

פר˘˙ „‰ל˜˙ מנור˙ ‰מ˜„˘ כ˙וב ‰ב˙חיל˙ פר˘˙ ב‰עלו˙ך ,וככל ענייני ˙‰ור‚ ‰ם

פר˘˙ מנור˙ ‰ז‰ב יפ‰ ‰י‡ נ„ר˘˙ בלימו„ „רכי עבו„˙ .'‰
כ˘עוס˜ים בלימו„ „רכי עבו„˙ ‰ ,'‰רי ‡ף ˘י˘ ב‰ם ריבוי מ„ר‚ו˙ ו‡ופנים ˘ונים ‰י‡ך
י‚˘ „‡‰ם ‡ל ˜‰ו„˘ לעבו„ עבו„˙ו‰ ,נ ‰ב„רך כלל ני˙ן לחל˜ם לב' מחל˜ו˙ כלליו˙'‡‰ :
– ‰י‡ עבו„˙ ‰מוח ו˘‰כל ,ו‰ב' – ‰י‡ עבו„˙ ‰לב ו‰ר‚˘.
ובר‡˘י˙ „‰ברים י˙ב‡רו ‰יטב ענין ב' „רכים ‡לו ,מ‰ו˙ם ומעלו˙י‰ם ,ו‡חר כן י˙ב‡ר
˘˜‰ר ו‰לימו„ „ב' „רכים ‡לו ב‡ופן נפל‡ ממחלו˜˙ ב‡ופן ‰נח˙ ‰מנור ‰בבי˙ ‰מ˜„˘,
ומעו„ פרטי „ינים „‰מנור„ ,‰ב ‰עס˜ינן ב˙חיל˙ ‰פר˘.‰
***

)„ס"ל ˆפון ו„רום מונח˙( וכו' ‰כ˙יב יערוך
‡ו˙ו ‚ו' לפני ‡") '‰ו˙ו" „יי˜‡„ ,מ˘מע

עבודת המוח והשכל – לימוד תורת ה' בהבנה והשגה
ב.

 .34וכ" ‰ב˙וס' רי"„ ‰נ"ל" :ובספרי ˘ . .ל˘ ‰כלפי
מזרח ו˘ל˘ ‰כלפי מערב  . .זו ‚‰ירס‡ ‡ינ ‰נר‡י˙ לי,
„לי˙ לי' ‡‰י סבר‡ ‡ל‡ מ"„ ˆפון ו„רום ‰ו˜ ‰יימ‡,
‡בל מ"„ מזרח ומערב ‰ו˜ ‰יימ‡ לי˙ לי' ˆי„ו„ . .
‰לכך ˘ ‚"‰ל˘ ‰בˆפון ו˘ל˘ ‰ב„רום".

‰נ ‰סו‚ ‰עבו„‰ ‰ר‡˘ונ‰) ‰נ"ל( ‰י‡ עבו„˙ לימו„ ˙ור˙ו ˘ל ˜‰ב" ,‰ו‰˙‚˘‰

ב˘כלו ו‰בנ˙ו ˘ל „‡‰ם.
‡מנם ,כיון ˘י˘ בזו ‰עבו„ ‰חילו˜י מ„ר‚ו˙˘ ,י˘ מי ˘„ע˙ו יפ ‰וי˘ מי ˘‡ין „ע˙ו יפ,‰
‰נ ‰ל‡ רבים ‰ם ‰יכולים לבו‡ ל˘למו˙ עבו„˙ ‰מח ו˘‰כל ,ור˜ יחי„י ס‚ול ‰ביכול˙ם
לעמו„ על עבו„ ‰זו ב˘לימו˙‡ .‰ך מ‡י„ך ‚יס‡ ,ל‰יו˙ כל ‡„ם ב‡˘ר ‰ו‡ ,בעל ˘כל
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ועפ"ז יובן ‰חילו˜ בין מספר ‰נרו˙‰„ ,נ ,‰ב˙וכן ‰חילו˜ בין ‰מספרים ˘בע ‰ו˘מונ‰

„ר˜ נר ‡' ‰ו‡ לפני  ,'‰ו‰יינו ‡ו˙ו ˘ב˜ˆ‰

כן ,ח„‡‚‰„ ,ירס‡ „מנחו˙ ומ‚יל ‰מחול˜ים

מבו‡ר )ר‡˘ ‰ו"˙ ‰ר˘ב"‡ ח"‡ ס"ט(„ ,מספר ˘בע מור ‰על "˘בע˙ ימי ‰‰י˜ף" )ס„ר ‰זמנים

מערב‡ ,בל ‡ם נ‡מר „ˆפון ו„רום מונחים

זמ"ז ‚ם בעו„ ‚' „ברים ,36וכנר‡‰ ‰ם ב'

בעולם( ,ו‡ילו מספר ˘מונ ‰מור ‰על בחינ˘ ‰למעל ‰מ"˘בע˙ ימי ‰‰י˜ף" – ולמעל‰

‰רי כולם ˘ווין .ומ˙ר„ ,ıלעולם ˆפון ו„רום

בריי˙ו˙ ˘ונו˙ ,ובמיל‡ ‡י ‡פ˘ר לומר

מ‚‰בלו˙ ‰עולם.

מונחים ,ובכל ז‡˙ ר˜ ‡ח„ ‰ו‡ לפני ,'‰

˘במנחו˙ סמיך ‡סיפ‡ „בריי˙‡ „מ‚יל‰

כי( מˆ„„ ל‰ו ‡ˆ„ו„י˙„ ,ני‡ ‡ל מול פני

˘מחול˜˙ ממנ .‰ועו„‡„ ,ם נ‡מר ˘סמיך

‰מנור ‰וכו' ˘‰יו מˆ„„ים פני‰ם כלפי נר

‡סיפ‡ „בריי˙‡ ˘ל‡ נ˙פר˘ ‰כ‡ן˘ ,וב

‡‰מˆעי".

עי˜ר ר‡יי˙ו – מסיפ‡ „בריי˙‡ ˘"נר

ולכן ,בבי˙ ‰מ˜„˘ מכיון ˘ל‡ ‰י' ˆורך ל‡‰יר ‡˙ ‰חו˘ך‰ ,י' מספי˜ ב"˘בע "‰נרו˙,
˘‰ו‡ ‰ס„ר ‰ר‚יל בעולם .ור˜ בנרו˙ חנוכ‡˘ ,‰ז ˆריכים ל‡‰יר ‚ם ‡˙ "‰חו "ıו‰חו˘ך,
‡זי מ„לי˜ים "˘מונ "‰נרו˙ ,ומ‡ירים ‡˙ ‰עולם ע"י ‡ור ˘למעל ‰מ‚‰בלו˙ ‰עולם„ ,ר˜
‡ור כז ‰בכחו ל‡‰יר ‚ם ‡˙ ‰חו˘ך.

„‰נ‡ ,‰ם נ‡מר „‚ם למ"„ מזרח ומערב

‰מערבי כלפי ˘כינ – "‰חסר מן ‰ספר.

מונחים‰ ,נרו˙ מ˜בילין נר ‡‰מˆעי‡ ,ל‡

ולכן פיר˘ ‰רמב"ם „ל„ע˙ רבי ˘מזרח

„ל„יע ‰זו נר ‡‰מˆעי ‡ינו נוט ‰ל‡ למזרח

ומערב מונח˙ ,פיו˙ כל ‰נרו˙ פונים למערב,

ול‡ למערב ,וחי„˘ ˙‰רˆן „ל„ע˙ ר‡ב"˘

וכפ˘טי' „˜ר‡ "‡ל מול פני ‰מנור‰

˘ˆפון ו„רום מונח˙ ,פי נר ‡‰מˆעי נוט‰

י‡ירו ˘בע˙ ‰נרו˙" ,ז' „ו˜‡  ,ו"מול פני

ˆור˙ ,"‰ובכ˙"‰י י˘ ˆיור ‰מנור .‰ומˆינו בז„ ‰בר ˙מו‚‰„ ,‰ביעים מˆויירים כ˘˘ולי‰ם

למערב ,ולכן נ˜ר‡ ר˜ ‰ו‡ נר ‰מערבי –

‰מנור‰ "‰יינו )ל‡ לנר ‡‰מˆעי‡ ,ל‡( לˆ„

‡"כ ,ל‡ ‰ו ‰לי' ל˙ר ıב˘"ס „ל„ע˙ ר‡ב"˘

˜„˘ ˘„˜‰ים ˘נמˆ‡ לפני ‰מנור‰

)מנחו˙

"מˆ„„ ל‰ו ‡ˆ„ו„י"‰„ ,רי ז"˘ ‰מˆ„„ ל‰ו

פירו˘ "‡ל מול פני ‰מנור – "‰בל˜ו"˙ ב‰עלו˙ך

‡ˆ„ו„י" )˘‰נרו˙ פונים כלפי נר ‡‰מˆעי(

ל .(„ ,ולפ"ז „ו˜‡ מ˙ב‡ר˙ ‰סו‚י‡ ‰יטב,

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ'  811ואילך(

צורת גביעי המנורה
ב‰ל' בי˙ ‰בחיר) ‰פ"‚ ס"‰י( ל‡חרי ˘מב‡ר ‰רמב"ם ˆור˙ ‰מנור ‰מסיים "וזו ‰י‡
למעל ‰ופי‰ם למט .‰וכ" ‰בˆיור ‰מנור˘ ‰ב‚וף כ˙י"˜ ‰רמב"ם בפירו˘ ‰מ˘ניו˙
ספ"‚ˆ .ילום ממנ ‰בפי"‰מ ‰וˆ‡˙ ˜‡פח(.
וטעמ‡ בעי ‡מ‡י נ˜בעו ‚‰ביעים במנור) ‰ל„ע˙ ‰רמב"ם( כ˘‰ם ‰פוכים ,ול‡ כ‡ופן
עמי„˙ם ‰ר‚יל ˘˘ולי ‚‰ביע למט ‰ופיו למעל.‰
וי"ל בז ‰ע"פ מ‡˘ ‰מרו חז"ל בנו‚ע ל‰מנור) ‰מנחו˙ פו ,ב( "ל‡ ל‡ור‡ ‰ני ˆריך כו'
ע„ו˙ ‰י‡ לכל ב‡י עולם ˘˘‰כינ˘ ‰ור ‰בי˘ר‡ל" .ולכן ‰יו חלונו˙ בי˙ ‰מ˜„˘ "˘˜ופים
‡טומים" )מ"‡ ו („ ,רחבים מבחו ıוˆרים מבפנים )‰פוך מחלונו˙ ר‚ילים(" ,כ„י ˘˙‡ ‡‰ור‰
וכמו"כ כ˙ב ‰בחיי )˙רומ ‰כ ,‰ל‡( בנו‚ע ל‚ביעי ‰מנור‰˘ ,‰רמז בז‰ ‰ו‡ כי ‚ביע "כלי
]˘[מ˘˜ ‰ומרו„ ."‰כל ענין ‰מנור‰ ‰י‡ ל˜˘‰ו˙ ול‰רוו˙ "לעולם ˘‰פל".
ו‰נ ‰ב„"כ כ˘‚ביע עומ„ ב‡ופן ר‚יל כ˘˘וליו למט‡ ,‰ז נ˘‡ר ‰מ˘˜ ‰ב˙וך ‚‰ביע,
ו‡ין „‡‰ם יכול ל˘˙ו˙ ב„רך זו .ור˜ כ˘‰ופך ‡˙ ‚‰ביע ‡ז יוכל ל˘˙ו˙ ול‰רוו˙ ˆמ‡ונו.
ועפ"ז י"ל „לכן נ˜בעו ‚‰ביעים במנור ‰כ˘˘ולי‰ם למעל ,‰ל‰ר‡ו˙ ˘‡ין ˘‰פע˙
„˜‰ו˘˘ ‰במנור ‰ב˘ביל ‰מ˜„˘‡ ,ל‡ ‰י‡ "נ˘פכ˙" כלפי חו ,ıומ˘˜ ‰ומרוו˙‡ ‰
‰עולם ˘‰פל.

)עיין

‚ם רבי סביר‡ לי' ,ו‡ין בז ‰חי„ו˘ ו˙ירו,ı

„˜סבר ‰מ˜˘ן ˘‚ם ל„ע˙ ר‡ב"˘ ˘ˆפון

ובו„‡י ‚ם ‰מ˜˘ן י„ע מז ,‰וכיון ˘כן,

ו„רום מונח˙ ,פירו˘‡ „˜ר‡ )"‡ל מול

‰רי במ˜ום ל˙ר" ıמˆ„„ כו'" – חי„ו˘י'

פני ‰מנור ‰י‡ירו ˘בע˙ ‰נרו˙"( כן ‰ו‡

‰ו"ל ל‡˘מועינן„ ,נר ‡‰מˆעי מט‰ו כלפי

)˘פיו˙ כל ‰נרו˙ פונים למערב ,לˆ„ ˜„˘

מערב.35

˘„˜‰ים ˘נמˆ‡ לפני ‰מנור ,(‰ועל ז‰

ועו„„ :מ‡י ר‡יי˙ו )˘ל ˙‰רˆן „ר‡ב"˘(

יוˆ‡ מ‰יכל ˘˙‡יר לעולם" )ל' ר˘"י כ˙"י מנחו˙ ˘ם(.
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מ‰בריי˙‡˙„" ,ני‡ וכו' ˘מˆ„„ין פני‰ם
כלפי נר ‡‰מˆעי" – ‰ל‡ ‚ם לרבי כן ‰ו‡.
ו‡ין לומר „סמיך ‡סיפ‡ „בריי˙‡

)‰וב‡‰

במ‚יל ‰כ‡ ,ב( "מˆ„„ פני‰ם כלפי נר ‰מערבי

‡" ‰˘˜‰י סל˜‡ „ע˙ך ˆפון ו„רום כול‰ו
נמי לפני  '‰נינ‰ו"‰ ,יינו˘ ,ל„ע˙ו ,פיו˙ כל
‰נרו˙ פונים למערב – וכל˘ון ר˘"י

)„"‰

מ„כ˙יב )מנחו˙ ˆח ,ב(( "„‡י בˆפון ‡˘˙כח
„כול‰ו פי ‰פ˙ילו˙ )ול‡ ‡מר נרו˙ ס˙ם(

ונר ‰מערבי כלפי ˘כינ) "‰ומז ‰מבי‡ ר‡י'
ל„ע˙ ר‡ב"˘ ˘פי נר ‡מˆעי פונ ‰למערב
ולכן נ˜ר‡ נר ‰מערבי( – „‡י ‡פ˘ר לומר

‚‰ .36ירס‡ במ‚יל‰ ‰י‡‡" :ל מול פני ‰מנור‰
י‡ירו ,מלמ„ ˘מˆ„„ פני‰ם כלפי נר מערבי ,ונר
מערבי כלפי ˘כינ ."‰ו‡ילו ‚‰ירס‡ במנחו˙ – "‡ל
מול פני ‰מנור ‰י‡ירו ˘בע˙ ‰נרו˙ ,מלמ„ ˘‰יו
מˆ„„ין פני‰ם כלפי נר ‡מˆעי" – מלב„ ˘‰מט˙ סיפ‡

)ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ'  164ואילך(
 .35ו˜‰ו˘י‡ ‰י‡ ב˘˙ים" (‡) :מˆ„„ ל‰ו ‡ˆ„ו„י"
– מיו˙ר ,כיון ˘‚ם רבי סביר‡ לי' כן )ב( עי˜ר ˙ירוˆו
– ˘נר ‡‰מˆעי מט‰ו כלפי מערב )„ל‡ כרבי ˘נר
‡‰מˆעי ‡ינו נוט ‰ל‡ למזרח ול‡ למערב( – חסר מן
‰ספר.

„בריי˙‡ ,חלו˜‰ ‰י‡ בעו„ ‚' „ברים (‡) :ב‰וספ˙
סיומ‡ „˜ר‡ "˘בע˙ ‰נרו˙") ,ב( "˘‰יו מˆ„„ין" ,ול‡
"˘מˆ„„"" (‚) .נר ‡מˆעי" ,ול‡ "נר מערבי".
 .37ו‡ין ˆורך ל„חו˜ ולפר˘ ˘‰נר ‡‰מˆעי מ‡יר
‡ל מול עˆמו ,וכיו"ב )כנ"ל(.

יח

מנורת המקדש

˘וו˙ למערב" – ו˜ר‡ מוכח „ר˜ ‡ח„ ‰ו‡

ול‰עיר בענין פירו˘ "פנים" ממ"˘

לפני  .'‰ועל ז ‰מ˙ר„ ,ıלעולם ˆפון ו„רום

‰רמב"ם בי„ ‰ל' יסו„י ˙‰ור‰

מונח˙ ,ו‡עפ"כ ר˜ נר ‡' ˘‰ו‡ נר ‡‰מˆעי

"בי˜˘ מ˘ ‰רבינו וכו' ˘י„ע ‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו

‰ו‡ לפני ˘) '‰פיו פונ ‰למערב( ,כי ˘‡ר

כ‡˘ר ‰י‡ ,ו˘‰יבו ב"‡˘ ‰ין כח וכו'

‰נרו˙ "מˆ„„ ל‰ו ‡ˆ„ו„י" )‚' ˘ל ˆ„

ל˘‰י‚ ‡מי˙˙ „בר ז ‰על בוריו וכו' ,ועל

ˆפון מˆו„„ו˙ כלפי „רום ו‚' ˘ל ˆ„ „רום
מˆו„„ו˙ כלפי ˆפון( ,ול‡ כסבר˙ך ˘לכו"ע
כל ‰נרו˙ פונים למערב .וממ˘יך ˙‰רˆן:
ור‡יי˙י לכך˙„" ,ני‡ וכו' ˘‰יו מˆ„„ין
פני‰ם כלפי נר ‡מˆעי" .ו‡˙י ˘פיר חי„ו˘ו
˘ל ˙‰רˆן "„מˆ„„ ל‰ו ‡ˆ„ו„י" )ול‡
ר˜ ˘נר ‡‰מˆעי מט‰ו כלפי מערב( – כי
חי„ו˘ו ‰ו‡ ˘‚ם בז) ‰ל‡ ר˜ ב‡ופן ‰נח˙
‰מנור‡ ,‰ל‡ ‚ם בˆ„ו„ פיו˙ ‰נרו˙( פלי‚י
ר‡ב"˘ ורבי‰ ,יינו˘ ,ל„ע˙ ר‡ב"˘ פונים
פיו˙ ‰נרו˙ כלפי נר ‡‰מˆעי .ובמיל‡ פלי‚י

פנינים וביאורים

)פ"‡ "‰י(

ביאורים קצרים בעניני הדלקת המנורה

„בר ז ‰רמז ‰כ˙וב )˙˘‡ ל‚ ,כ‚( וכו' ופני ל‡
יר‡ו"‡ .בל במו"נ )ח"‡ פל"ז( כ˙ב "פנים וכו'
˘ם מˆי‡ו˙ ‡‰י˘ וכו' ,ומז‰ ‰ענין ופני ל‡
יר‡ו ‡מי˙˙ מˆי‡ו˙י כמו˙ ˘‰י‡ ל‡ ˙ו˘‚.
ופנים ‚ם כן ‰ו‡ כל מ˜ום ˘ענינו לפניך
וכו'".
וז‰ו ‚"כ ב' ‰פירו˘ים ב"פני ‰מנור"‰
לר‡ב"˘ ולרבי‰„ ,פירו˘ ˘"פני ‰מנור"‰
‰ו‡ עי˜ר ‰מנור) ‰ל„ע˙ ר‡ב"˘( – ‰ו‡
ע"„ ‰פירו˘ ˘"פנים" ‰ו‡ "˘ם מˆי‡ו˙

‚ם בפירו˘ "פני ‰מנור˘ – "‰ל„ע˙ ר‡ב"˘,

‡‰י˘"‡" ,מי˙˙ ‰מˆ‡ו"; ו‰פירו˘ ˘"פני

"פני ‰מנור "‰פירו˘ו עי˜ר ‰מנור‰ ,‰יינו

‰מנור‰ "‰ו‡ ˜„˘ ˘„˜‰ים ˘נמˆ‡ לפני

נר ‡‰מˆעי ˘‰ו‡ ב‚ופ˘ ‰ל מנור) ‰ו‡ליו

‰מנור) ‰ל„ע˙ רבי( – ‰ו‡ ע"„ ‰פירו˘

פונים פיו˙ כל ‰נרו˙(.

˘"פנים" "כל מ˜ום ˘ענינו לפניך".

הדלקת נשמות ישראל  -כשרה בזר!
כ˙יב "ב‰עלו˙ך ‡˙ ‰נרו˙ ‡ל מול פני ‰מנור ‰י‡ירו ˘בע˙ ‰נרו˙".
ו‰נ ,‰כ˙יב "נר  '‰נ˘מ˙ ‡„ם" )מ˘לי כ ,כז(˘ ,נ˘מ˙ כל ‡ח„ מי˘ר‡ל מ‡יר ‰ב‡ור .'‰
‡ך י˘נם כ‡לו מבנ"י ˘‡ור נ˘מ˙ם ‡ינו ‚לוי לכל‡ ,ל‡ טמון בעומ˜ ‰לב ומכוס ‰בכמ‰
‰עלמו˙ ‰מס˙ירו˙ על ‡ור .'‰
וזו‰י עבו„˙ ‡‰רן ‰כ‰ן „‚‰ול" ,ל‰עלו˙" ול‚לו˙ בכל "˘בע˙ ‰נרו˙"‰˘ ,ם ˘בע˙
‰סו‚ים בנ˘מו˙ י˘ר‡ל )ר‡ ‰ל˜ו"˙ במ„בר כט" ˙‡ (‚ ,נר ˘ "'‰ל נ˘מ˙ם ,ע„ ˘"˙˘ ‡‰ל‰ב˙
עול ‰מ‡לי'" )˘ב˙ כ‡˘ ,(‡ ,נ˘מ˙ם ˙˙ל‰ב ו˙˙ל‰ט מ‡לי' בעבו„˙ם ל˜ונם.
ו"„‰ל˜ "‰זו "כ˘ר ‰בזר" )רמב"ם ‰ל' בי‡˙ ‰מ˜„˘ פ"ט "‰ז(:
‡ל י‡מר „‡‰ם˘ ,ר˜ ‡‰רן ‰כ‰ן ‰ו‡ ‰מˆוו ‰ב"‰על‡˙ ‰נרו˙" ו„‰ל˜˙ נ˘מו˙ י˘ר‡ל,
‡ל‡ על כ‡ו"‡ ו‡ף על "זר" מˆוו‰" ‰וי מ˙למי„יו ˘ל ‡‰רן‡ ,ו‰ב ˘לום ורו„ף ˘לום,
‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙ ומ˜רבן ל˙ור‡) "‰בו˙ פ"‡ מי"ב(˘ ,חוב˙ כ‡ו"‡ ‰י‡ ל˜רב ‡˙ ‡לו ˘‡ור
נ˘מ˙ם נעלם ומכוס ,‰ול‰עלו˙ ול„‰לי˜ ‡˙ "‰נר  ,"'‰ע„ ˘"˙˘ ‡‰ל‰ב˙ עול ‰מ‡לי'".

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ'  316ואילך(

וכל שמונת ימי חנוכה
נרו˙ חנוכ ‰נ˘˙נו מנרו˙ ‰מ˜„˘ במספרם – בבי‰מ"˜ ‰י' מנין ‰נרו˙ ˘בע ,‰ונרו˙
חנוכ˘ ‰"‰ ‰מונ.‰
ויובן ז ,‰וב„˜‰ים מ ‰חילו˜ נוסף בין נרו˙ חנוכ ‰לנרו˙ ‰מ˜„˘ :בנרו˙ ‰מ˜„˘ ,מˆו˙
„‰‰ל˜‰ ‰י‡ בפנים ‰מ˜„˘ ו„ו˜‡ כ˘‡‰יר ‰יום; ובנרו˙ חנוכ‰ ,‰חיוב ל„‰לי˜ם ‰ו‡ "על
פ˙ח בי˙ו מבחו "ıומ˘˙˘˜ע ‰חמ.‰
ומבו‡ר בכ"מ˘ ,נרו˙ ‰מ˜„˘ ‰ו„ל˜ו בזמן ˘‰י' מˆב טוב לי˘ר‡ל ,ולכן ‰ו„ל˜ו ר˜
במ˜ום ˘‡‰יר בו ‡ל˜ו˙ ב‚ילוי )'בפנים'( ,ובזמן ˘י˘ "‡ור" בעולם )'כ˘‡‰יר ‰יום'(.
לעומ˙ ז‡˙ ,בזמן נס חנוכ‰ ‰י' ‰מˆב ˘ונ‰„ – ‰יוונים ‰כניסו טומ‡ ‰למ˜„˘ ,ו˙‰בטלו
עבו„ו˙ בי‰מ"˜ בכלל ,וביחו„ „‰ל˜˙ נרו˙ ‰מ˜„˘ ,ובמˆב כז‰ ‰י' ‰נס „נרו˙ ‰מנור.‰

