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       ד'-פרק ח' פסוקי א'/המנורה
 
 בכמה מקומות מצווה התורה על עניין העלאת הנרות לפני ה'.  .1

   עייני בפסוקים הבאים וכתבי באיזה היבט ביחס למנורה עוסקים הפסוקים.        
 ( זמן ההדלקה // מיקום הנחתה חומר ההדלקההמנורה /  מבנה)       

 הכתוב עוסק ב...  המקור

אֹור   כא-"ז / כשמות כ ִתית ַלמָּ ְך כָּ ן ַזִית זָּ מֶּ יָך שֶּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה אֶּ ה ְתַצוֶּ ְוַאתָּ
ִמיד.  ֵעֻדת  כאְלַהֲעֹלת ֵנר תָּ ר ַעל הָּ ת ֲאשֶּ ֹרכֶּ ל מֹוֵעד ִמחוץ ַלפָּ ְבֹאהֶּ

ם  ם ְלֹדֹרתָּ ה ֻחַקת עֹולָּ ר ִלְפֵני ְיהוָּ ב ַעד ֹבקֶּ רֶּ יו ֵמעֶּ נָּ ַיֲעֹרְך ֹאתֹו ַאֲהֹרן ובָּ
ֵאל.                   ֵמֵאת ְבֵני ִיְשרָּ

 

 

ה ֵלאֹמר. ַוְיַדֵבר יְ  ד-ויקרא כ"ד / א ל ֹמשֶּ ה אֶּ ן   בהוָּ מֶּ יָך שֶּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ַצו אֶּ
ְך כָּ  ִמיד. ַזִית זָּ אֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר תָּ ל   גִתית ַלמָּ ֵעֻדת ְבֹאהֶּ ת הָּ ֹרכֶּ ִמחוץ ְלפָּ

ם מֹוֵעד ַיֲעֹרְך אֹ  ִמיד ֻחַקת עֹולָּ ה תָּ ר ִלְפֵני ְיהוָּ ב ַעד ֹבקֶּ רֶּ תֹו ַאֲהֹרן ֵמעֶּ
ם.  ִמיד. ַעל ַהְמ  דְלֹדֹרֵתיכֶּ ה תָּ ת ַהֵנרֹות ִלְפֵני ְיהוָּ ה ַיֲעֹרְך אֶּ ה ַהְטֹהרָּ  ֹנרָּ

 

-לאשמות כ"ה / 
 לז

יהָּ   ּה ְגִביעֶּ נָּ ּה ְוקָּ ה ְיֵרכָּ ה ַהְמנֹורָּ שֶּ ה ֵתעָּ הֹור ִמְקשָּ ב טָּ הָּ ִשיתָּ ְמֹנַרת זָּ ְועָּ
ה ִיְהיו.  נָּ יהָּ ִממֶּ חֶּ יהָּ וְפרָּ ה   לבַכְפֹתרֶּ יהָּ ְשֹלשָּ ִנים ֹיְצִאים ִמִצדֶּ ה קָּ ְוִששָּ

ּה ַהשֵ  ה ִמִצדָּ ה ְקֵני ְמֹנרָּ ד וְשֹלשָּ חָּ אֶּ ּה הָּ ה ִמִצדָּ ה  לגִני. ְקֵני ְמֹנרָּ ְשֹלשָּ
ה גְ  ַרח וְשֹלשָּ פֶּ ד ַכְפֹתר וָּ חָּ אֶּ ה הָּ נֶּ ִדים ַבקָּ ִדים ְגִבִעים ְמֻשקָּ ִבִעים ְמֻשקָּ

ה.  ִנים ַהֹיְצִאים ִמן ַהְמֹנרָּ ת ַהקָּ ַרח ֵכן ְלֵששֶּ פָּ ד ַכְפֹתר וָּ חָּ אֶּ ה הָּ נֶּ   לדַבקָּ
 . יהָּ חֶּ יהָּ וְפרָּ ִדים ַכְפֹתרֶּ ה ְגִבִעים ְמֻשקָּ עָּ ה ַאְרבָּ ְוַכְפֹתר ַתַחת   לה וַבְמֹנרָּ

ה ְוַכְפֹתר ַתַחת ְשֵני   נָּ ִנים ִממֶּ ה ְוַכְפֹתר ַתַחת ְשֵני ַהקָּ נָּ ִנים ִממֶּ ְשֵני ַהקָּ
ה.  ִנים ַהֹיְצִאים ִמן ַהְמֹנרָּ ת ַהקָּ ה ְלֵששֶּ נָּ ִנים ִממֶּ ם  לוַהקָּ ַכְפֹתֵריהֶּ
הֹור.  ב טָּ הָּ ה ַאַחת זָּ ּה ִמְקשָּ ה ִיְהיו ֻכלָּ נָּ ם ִממֶּ ת  לזוְקֹנתָּ ִשיתָּ אֶּ ְועָּ

 . יהָּ נֶּ ר פָּ יהָּ ְוֵהִאיר ַעל ֵעבֶּ ת ֵנֹרתֶּ ה אֶּ ֱעלָּ ה ְוהֶּ יהָּ ִשְבעָּ יהָּ   לחֵנֹרתֶּ חֶּ וַמְלקָּ
הֹור.  ב טָּ הָּ יהָּ זָּ ל  לטוַמְחֹתתֶּ ּה ֵאת כָּ ה ֹאתָּ הֹור ַיֲעשֶּ ב טָּ הָּ ר זָּ ִככָּ

ה.  ֵאלֶּ ר.   מַהֵכִלים הָּ הָּ ה בָּ ְראֶּ ה מָּ ר ַאתָּ ם ֲאשֶּ וְרֵאה ַוֲעֵשה ְבַתְבִניתָּ
                 

 

 

ה ֵלאֹמר.  ד-במדבר ח'/ א ל ֹמשֶּ ה אֶּ יו  בַוְיַדֵבר ְיהוָּ ַמְרתָּ ֵאלָּ ל ַאֲהֹרן ְואָּ ַדֵבר אֶּ
ִאירו ִשְבַעת ַהֵנרֹות.  ה יָּ ל מול ְפֵני ַהְמנֹורָּ ת ַהֵנֹרת אֶּ   גְבַהֲעֹלְתָך אֶּ

ה   ה ְיהוָּ ר ִצוָּ יהָּ ַכֲאשֶּ ה ֵנֹרתֶּ ֱעלָּ ה הֶּ ל מול ְפֵני ַהְמנֹורָּ ַוַיַעש ֵכן ַאֲהֹרן אֶּ
ה.  ת ֹמשֶּ ּה  דאֶּ ּה ַעד ִפְרחָּ ב ַעד ְיֵרכָּ הָּ ה זָּ ה ִמְקשָּ ה ַמֲעֵשה ַהְמֹנרָּ ְוזֶּ

ת  ה אֶּ שָּ ה ֵכן עָּ ת ֹמשֶּ ה אֶּ ה ְיהוָּ ְראָּ ר הֶּ ה ֲאשֶּ ה ִהוא ַכַמְראֶּ ִמְקשָּ
ה.  ַהְמֹנרָּ

 

 
 
 עזרי ברש"י ובפירושו של ר"ע ספורנו.יה -"?ול פני המנורה יאירו שבעת הנרותאל מלמה הכוונה "  .2

נוָרה.: ספורנו  ֵני ַהמְּ ל  ֶאל מּול פְּ ה ֵנרות אֶׁ ד ֵמַהִששָּ חָּ ת כָּל אֶׁ בֶׁ ִתְפנֶׁה ַשְלהֶׁ ִעי, ְוזֶׁה ְכשֶׁ ְמצָּ אֶׁ נֶׁה הָּ הּוא ַהקָּ שֶׁ

ז  ִעי, אָּ ְמצָּ אֶׁ נֶׁה הָּ ַעת ַהֵנרות.ַהקָּ ִנים  ָיִאירּו ִשבְּ ּיורּו ֱהיות אור ַהְימָּ ֵאל. שֶׁ ְליון ְלִיְשרָּ ה יִָּאירּו ְוַיְשִפיעּו אור עֶׁ כָּל ַהִשְבעָּ
ַכּוַָּנת ַהמַ  אּוי שֶׁ ֵכן רָּ ה. ְושֶׁ הּוא ִעַקר ַהְמנורָּ ִעי שֶׁ ְמצָּ אֶׁ נֶׁה הָּ ל אור ַהקָּ ן ּופונֶׁה אֶׁ אִלים ְמֻכּוָּ עוְסִקים ְואור ַהְשמָּ ְיִמיִנים הָּ

א ִמְתַקְימֵ ְבַחֵּיי  ֵלי ַעְליָּיא, לָּ ם 'ִאְלמָּ ְמרָּ עוְזִרים ַלַמְיִמיִנים, ְכאָּ ה הָּ עָּ עוְסִקים ְבַחֵּיי שָּ ם ְוַהַמְשְמִאיִלים הָּ י ִאְתַכְליָּא' עולָּ
ם ִוירוְממּו אֶׁ  נו ֵבין ֻכלָּ ּיַֻשג ְמֻכּוָּ ן שֶׁ ַרְך, ְבאפֶׁ ֵאל ִיְתבָּ ִפיק ְרצון הָּ ִקְבלּו  )חולין צב, א( ִתְהיֶׁה ְלהָּ ו ְכמו שֶׁ ת ְשמו ַיְחדָּ

ה" )שמות יט, ח(, ר ה' ַנֲעשֶׁ ר ִדבֶׁ ו ַוּיאְמרּו: כל ֲאשֶׁ ם ַיְחדָּ עָּ ְמרו "ַוַּיֲענּו כָּל הָּ ר ֵהִעיד ְבאָּ ם, ַכֲאשֶׁ ְכלוַמר ֵבין   ֲעֵליהֶׁ
נָּתו.  נּו ַנְשִלים ַכּוָּ  ֻכלָּ

 
 
 רבנות הנשיאים להדלקת הנרות?מהו המדרש שבעזרתו מבאר רש"י את סמיכות פרשת ק .3
 
 ה( שאנו מדליקים בחג החנוכה. יהבדלים בין המנורה בביהמ"ק לבין המנורה )חנוכישלושה מצאי לפחות  .4
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