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  מורכבות הכנת המנורה במקרא ובפרשנות ימי הביניים

  

 מהם הם עשוייםשפקודי מופיע תיאור כלי המשכן בהתאמה לתיאור גודלם ולחומרים -ות ויקהליבפרש
עשו כבר שמאחר , תיאור כלי המשכן להסביר את הפרשניםעטו ימ נויתובפרש. תצוה-ות תרומהיבפרש כנזכר

  .תצוה-ות תרומהיבפרשכן 
הכתוב ציין את  כןש ,)כד-יז:לז( הכנתו היה המנורה צדמ מכל כלי המשכןנראה שהכלי המורכב 

 לבדמ ,צויןשהיחיד הטכני הנתון . פורשומידות המנורה לא  ואילו, )רוחב וגובה, אורך(של הכלים מידותיהם 
 ָזָהב ָטהֹור ַיֲעֶׂשה אָֹתּה ִּכָּכר": הוא משקלה ,)ומיקומם אינם ברורים דייםיאוריהם שגם ת( הצורתה וקישוטי

, אך גם פרט זה אינו יכול לספק מידע מדויק על גודלה של המנורה .)לט:כה' שמ" (ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלה-ֵאת ָּכל
ניתן  1כפי שלכאורה, נפרדים ממנהה האת המנורה וגם את כליגם האם  – זהמשקל מה כולל ברור שהרי לא 

 זהו משקלשמא או , "יותר ולא פחות לא ,ככר יהא משקלה עם כל ֵכליה אלא שלא" – י"להבין מפירוש רש
  : י"ן החולק על רש"כדעת רמב, בלבד המנורה

אבל אם . וכן הוא פשוטו של מקרא ,שלמה רבנו לשון ...ככר כליה אלא כל יהא משקלה עם שלא
ויוכל לתת חצי  ,הככרכמה יהיה בה מן , ה תמה גדול שלא יתן הכתוב משקל למנורהיהי, הדבר כן

פחות  ככראו שיתן במנורה ; ויַמֵעט בה, נפרדים ממנה כליםשהם , ובמחתות הככר או יותר במלקחים
אלא כך שנו חכמים במנחות , רבאין דעת רבותינו כמו שאמר ה אבל ...האלה מנה הכליםובכל , ָמֶנה

  ."חתותיהולא מלקחיה ומ, מככרונרותיה באה  מנורה" ):ב"ע פח(
בציווי על הדלקת  .םמההמופק המנורה קשורות גם לצורת הנרות ולכיוון האור  היצירה שלהבעיות בהבנת 
נֹוָרה ָיִאירּו מּול ְּפֵני ַהְּמ -ַהֵּנרֹת ֶאל- ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבַהֲעלְֹתָך ֶאת-ֶאל ַּדֵּבר: "נאמר "תךבהעלֹ"הנרות בפרשת 
" מנורה"מילה את ה מפרשי "רש ?פונים הנרות ולאן מאירה המנורהכ "אלאן  –) ב:ח' במ" (ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות

פונים למול האמצעי  המזרחייםשלשה ": כךאת הכתוב יש להסביר שולכן הוא סבור , קנה המרכזימכוונת לכ
היה " :ם מפרש"רשבאבל נכדו  2".מול האמצעיראשי הפתילות ל, וכן שלשה המערביים, הפתילות בהן –

  . "להאיר אל השולחן הנרות שבעת מטה ראשי הפתילות של כל
משה רבנו התקשה בהבנת צורתה של אף שמלמד  לפנינו לפנינו םהביאי "רששעיון בדברי המדרש 

לפי שהיה משה , מאליה" –) לא:כה' שמ( "ַהְּמנֹוָרה ֵּתָעֶׂשה: "י מלשון הכתוב"כפי שמדייק רש, המנורה
: וכן בהמשך ,"ַּתֲעֶׂשהלכך לא נכתב , ה השלך את הככר לאּור והיא נעשית מאליה"מתקשה בה אמר לו הקב

מגיד שנתקשה משה  ,ראה כאן בהר תבנית שאני מראה אותך": י"מסביר רש –) מ:שם" (הֵׂש עֲ ה וַ אֵ רְ ּו"
פרק (ת הברייתא של מלאכת המשכן י מביא א"רש ".ה מנורה של אש"שהראה לו הקב במעשה המנורה עד

י על החלוקה המדויקת למספר "עומד רשדבריו בהמשך ו(ח טפחים "הוא לומד על גובהה שהיה י ממנהו ,)י

                                                 
, "בעל הלבושים"המכונה , מרדכי יפה' ר( "לבוש אורה" הן) תורכיה, קושטא 1526–1435, יהו מזרחיאל' ר( ם"ראה הן   1

בהם שמקומות  המככפי שניתן להוכיח מ, י סבור שרק את המנורה עשו מכיכר הזהב"רששהעירו ) פוזנא 1612–פראג 1530
  .תיאור עשיית המנורה בפירושוב דןי "רש

ר "כפי ששמעתי דבר זה מד, "על"יש להבין לא במובן של כנגד אלא " מול-אל"ן שאת המילים י ניתן להבי"על פי דברי רש   2
ֵיָרא - ִאיׁש ַאל-ַיֲעֶלה ִעָּמְך ְוַגם-לֹא ְוִאיׁש": כגון" מול-אל"בהם מצוי הביטוי ששהוכיח זאת ממקומות נוספים , יואל אליצור

ואין על הר סיני יא שאין לרעות את הצאן והכוונה ה, )ג:לד' שמ" (מּול ָהָהר ַההּוא-ִיְרעּו ֶאל-ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ַאל-ָהָהר ַּגם-ְּבָכל
  .י כיוון לפשוטו של מקרא"רש, אם כן. "כנגדו"הכוונה 



 2

מפורט היכן הם היו ב ומסבירהכפתורים והפרחים , הגביעים בפירושו את הוא מתאר עוד .)הטפחים במנורה
וכדי לסייע ללומדים להבין את צורתה המורכבת של  כדי להמחיש לקוראים את הסבריו. על גבי המנורה

  . י בשולי פירושו לתורה את ציור המנורה"צירף רש ,המנורה
אך אינו  ,כי לא תמיד בגודל או בצורה זהים ףא, י לתורה"ציור זה מופיע בכמה כתבי יד של פירוש רש   

שניים ממאפייני  3.")שפתי חכמים"ו "לבוש אורה", "גור אריה", "מזרחי"(י הידועים "מוזכר אצל פרשני רש
כפי שניתן לראות , ופניית ששת הקנים לכיוון הנר האמצעי הם הגביעים המופיעים בקני המנורה ציורים אלו

 .בשני הציורים המצורפים
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י שצורפו לפירושו "עיון במחקרים על ציורי רש? י למקרא"האם מוכרים לנו ציורים נוספים בפירוש רש      
זאב וילנאי כתב  .כלי המשכן וארץ ישראל: י ציורים לפירושו"וסיף רשהבשני תחומים שד מלמ 6למקרא

  -  היאהדבר סיבת ולדעתו , שרטוטים של בית המקדש קיימים בספרות העברית עוד בדורות קדומיםש
דוגמאות לכך הן מפת שבטי ישראל  7.את בית המקדש על כל לשכותיו וחלקיו תמוחשי ראייהתשוקה לראות 

המופיעה בכתב " תכנית בית המקדש"ו) ח"ה ומ"פרקים מ(י ליחזקאל "שבמרכזה בית המקדש בפירוש רש
   .ג"מהמאה הי" משנה תורה" –ם "רמביד של 

' א' פרופרי הפרשנים הוא להבנת דבהרקע ההיסטורי  ידיעתאחד החוקרים שהרבה להדגיש את חשיבות 
' פרופ 8.י"בתקופת רש אחריםו, ם"ורי של תקופת הרשבממאמריו בנושא זה עסקו ברקע ההיסט כמה. טויטו

חשיבות חקר פירוש  את שיהדגוי את ממצאיו של טויטו "במאמריו ובספריו על רש אברהם גרוסמן הזכיר
אי אפשר לעמוד על " 9:ימים םי לאור התמורות הרבות שחלו בקרב היהודים ובקרב הגויים באות"רש

   10".ג ציבור בלי להכיר את הרקע החברתי והתרבותי של תקופתומשמעות פעולתו של איש רוח ושל מנהי
אך נראה שגם בנוגע , י שעסקו בחיבת הארץ וערכה"לפירושי רש ,בדבריו אלו כווןגרוסמן התאמנם 
י מגמה חינוכית "לרשהייתה , כוללים ציורים שוניםהאף  מהם, י המפורטים של כלי המשכן"לפירושי רש

לבם של ישראל על ידי צורת בית המקדש לשכן על הלומדים ולקרב את לחבב את נושא המ: מובהקת
הצלבנים נערכים למסעי הצלב לארץ הקודש והמוסלמים שולטים בה שד בתקופה ויחיב, המחשות ויזואליות

  .נמצאים בגולהעדיין היהודים בעליה  ואילו, בה

                                                 
ציין , )ה"פרנקפורט תרס –מהדורה שנייה ; ז"ברלין תרכ –מהדורה ראשונה ( י על התורה"רשאברהם ברלינר בספרו    3

) ?(והיא מצויירת למעלה בזה תקלף : "י שהיו לפניו נמצאת הפנייה לציור המנורה"רשמכתבי היד של פירוש  כמהבש
 התופעה דומה נמצא. מצרפה לספרוהוא אך אין , מכתבי היד נמצא ציור המנורה שבכמהציין עוד ו, "בהלכתה ציור מבואר

  .ך לא צירף את ציוריהן בספרוברלינר הזכירן או, י לפירושו שתי מפות"שגם שם צירף רש, ד"בפירושו לספר במדבר ל
 אתז, ככל הידוע לי. 196' עמ, אילן- בהוצאת אוניברסיטת בר) חלק ב, 'שמ( "הכתר" ממקראות גדולות לקוחהתמונה זו    4

  . י"י שהביאה לפני הקורא את ציור המנורה כפי שהיא מופיעה בפירוש רש"המהדורה המודפסת הראשונה של פירוש רש
 ./http://jnul.huji.ac.il/hebבמלואו ונמצא באתר בית הספרים הלאומי כתב יד זה סרוק     5
6    M.I. Gruber, "Light on Rashi's Diagrams from the Asher Library of Spertus College of Judaica", The Solomon 

Goldman Lectures, VI, Chicago, Illinois 1993, pp. 73–74;  ישראל  ת ארץומפ", ז קדר"גרוסמן וב' א וראו. ועוד
עיונים  –י "הגישה הגיאוגרפית של רש", שניאור' ד; 29–26' עמ, )ד"תשס( 25 איגרת ,"ומשמעותן ההיסטוריתי "שצייר רש

  .ועוד, ח"רמת גן תשס, אוניברסיטת בר אילן, עבודת מוסמך, "י לתורה בפסוקים העוסקים בגיאוגרפיה"בפירושי רש
 .ו' עמ, ה"ירושלים תש, המפה העברית של ארץ ישראל, וילנאי' ז   7
, עיונים ביצירתו –י "רש, )עורך(א שטיינפלד "צ :בתוך, "י לפרשת בראשית"הרקע ההיסטורי של פירוש רש", טויטו' א   8

  .ג"גן תשנ-רמת
–129, 107–103' עמ, ו"ירושלים תשס, י"רש, ל"הנ; 207–204' עמ, א"ירושלים תשס, חכמי צרפת הראשונים, גרוסמן' א   9

131.  
  .11 'עמ, שםגרוסמן    10
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  דוד שניאור
  ך"במחלקה לתנ דוקטורנט


