
 

  

 

 יםיב ִּת ִּנ ִּיִּה ִּר ִּּוּכב ִּ

       

 

 

ֻבעֹת.א יםִּשָׁ יב  נ ת  לקט הלכות חג   - ב 
י השבועות מתוך יב  ם-נ ת   .ע 

או  מימין  – המנורה בצורת' לְַמנַצֵּחַ '.ב
 משמאל?

 אברהם תורגמן, אפרת

 ערב שבועות, ה'תש"פ
 



א יָרּוץ לְַמַען  1בֹו קֹורֵּ

ֻבעֹת יםִּשָׁ יב  נ ת  ִּב 

 2הילָב  טְ  .א

לְַבד, 3ל ְטבֹול הֹולְכ ים ַהבֶֹקר ְבַאְשמֶֹרת ָשֻבעֹתיל לֵּ  ג.חַ  ֶעֶרבבְ ים ל בְ טֹושֶ ְטב יָלה הַ  מ 

ְסּפֹוֶרת .ב  4ת 

יםהַ  ְמקּוָבל יםהַ  ְ  ב ירּוָשלַ ם ֲאֶשר מּוְפָלא  ֹ ו ְסַתּפֵּר ם, ָעתָ יל ס  כ י ַדוְָקא כְ ָשֻבעֹת ֶעֶרבבְ נֹוֲהג ים ְלה  ְברֵּ ד 

ְ  ,י"ַהֲאר   ּוּנבֵּ רַ  ְסַתּפֵּר  י"ַהֲאר   ְבשֵּםא כמ"ש לָדְ ג. ּוהֹונְ י ל  אּון רָ כֵּ ו מ"ט  ָחלשֶ כְם נָ מְ ם מ"ח )אָ יֹובְ ְלה 

ים מ   ְבַשָבת   .מ"ח(ְביֹום ְסַתְּפר 

  5תרּו ְמג ילַתת יאַ ר  קְ  .ג

יםהַ  יםז ִּנ ִּּכ ִּש ִּא ִּה ִּ יַטת ַהגְרָ בְ  ַההֹלְכ ים 6ְּפרּוש  כְתּוָבה ה ילַ ג מְ ( ב  ְבָשֻבעֹתת ת רּוילַג  ים )מְ א  רְ , קֹו7א"ש 

רְמג ילַת  מֹוף כְלָל קְ עַ  ְ ילַג א מְ רָ קְ ל מ  ת "עַ כֹורָ י בְ תֵּ שְ  ָעֶליהָ ְמָבְרכ ים ּו, ֶאְסתֵּ  ֶהֱחיָינּו"."שֶ ה" ו

ִֹּד ִּר ִּפִָּׁס ִּה ִּו ִּ ּלֶּהתִֹּויּלג מ ִּתִּה ִּיא ִּר ִּק ִּב ִִּּנֹוֲהג יםאִּיםִּל א  ְ נ   ֶשלֹא, הָׁ  .ַתלְמּודבַ  רּוכְז

ים 8יק  סְ ינְ 'צ  קָ ב טֹורַ הַ  "שֶ מַ ּו ד  פָׁר  ס  ה  ֹ בְ  חּוָמשבְ ְמג ילַת רּות ים ר  קֹו שֶּ ֹ םִּ"ל ֲהדִָּׁה, כָרָ א בְ ל  יּוא הָ )ל

יםק רַ ם(, שֶ לָ עֹוים מֵּ ר  בָ דְ  ים ַהּנ ְשָאר  ֹ  עֵּר  ֹ קְ ל  ַהלָיְלָהל כ ּקּוןר דֶ א 'סֵּ ר ּהיםִּר ִּקֹו, 9ָשֻבעֹת' ת  ִּאֹתָׁ

ּקּוןהַ ים ד  מְ לֹום שֶ קֹומָ בְ ִּּלָׁי לָׁהב ִּ ְ נ  הַ  ת  פ יּלָׁהה ִּתִּע ִּש ִּתִּב ִּסִֶּּנִֶּּּכ ִּיתִּה ִּב ִּב ִּל בָ ר, אֲ כָז ִִֹּּת  םִּּויםִּשר ִּאִּקֹול

ג יּל ה ְמג ילַת ץ , חּומ  רמ    .ֶאְסתֵּ

 10רחַ שַ ת הַ כֹורְ ב   .ד

ירּוָשלַ ם נּואָ  ב ְרכֹותץ חּוַליְָלה  ֲחצֹותֲאַחר ף יכֶתֵּ  ַחרב ְרכֹות ַהשַ ל ְקרֹא  ּוּנגֵּהֲ נְ מ   ב   11ַהתֹוָרה מ 

ִּ .ַהַשַחר ַעמּודה לָעָ שֶ ֲאַחר ן תָ אֹון ְמָבְרכ ישֶ 

ִּ

                                                           

 חבקוק ב, ב. 1
 אל סעיף נט.-מנהגי ירושלים מס' דברי שלום מנהגי ק"ק בית 2
 אשרי מי שיכול לנהוג כן אחר הלימוד בלילה ולפני התפילה, כך יתפלל בטהרה ובעירנות. 3
 פסח ועומר סעיף יד. וכ"כ בכה"ח סימן תצג ס"ק יג שיש לדבר טעם בסוד. מנהגי ירושלים שם, הל' 4
 עם סימן תצ סעיף ט.-נתיבי 5
 ולצאצאיהם בקרב אנשי היישוב הישן.  19⁻כינוי לתלמידי הגר"א שעלו לא"י בתחילת המאה ה 6
 ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא, הידוע בכינויו 'הגאון מווילנא'. 7
ח' בניסן ה'תשט"ו. היה ראש ומנהל ישיבת "עץ  -ט"ו בטבת ה'תרל"ב   -מיכל טוקצינסקי הרב יחיאל  8

 חיים", אבי ה"לוח לארץ ישראל" ומחברם של ספרים הלכתיים רבים.
כינוי לסדר לימוד המיועד לליל חג השבועות, הכולל התחלות וסיומים של פרקי התורה וכן משמש  9

חג השבועות הנמשך כל הלילה. מקור המנהג בספר הזוהר ומאז לציון לימוד התורה המסורתי בליל 

 ט שמבאר את כל סדר הלימוד ומעלתו.-וע"ע בכה"ח שם ס"ק ו נפוץ המנהג בהרבה קהילות ישראל.
 נתיבי עם סימן תצד סעיף א. 10
 אבל לא מברך "על נטילת ידים" ו"אשר יצר". ורק אם צריך לנקביו יברך "אשר יצר". ,ונוטל ידיו 11



 'לְַמנַצֵַּח' בצורת המנורה 

נְג ינֹת..." כיצד צריכים להיות מסודרים פסוקי מזמור "לְַמנַצֵּחַ  - השאלה )תהילים סז( על גבי  ב 

 קני המנורה, משמאל לימין או מימין לשמאל? 

שלעולם פניותיו של אדם יהיו לימין. ולכן תמוה מימין לשמאל, כפי המקובל נראה פשוט, 
 לימין? )הקנה השביעי( משמאל דרם של הפסוקיםמשום מה מודפס בסידורים ס  

ְמנַצֵַּח" והגענו לקצה השמאלי אנחנו ר שהתחלנו מימין בתיבת "לַחַ שאולי אַ  ,היה אפשר לומר
 .ממשיכים משם ולא חוזרים לימין

ִֹּו ִּ ִּיא!אִּה ִּל

תברר שיש ולא אחרת. ולהלן י מימיןִּלשמאל "ג קני המנורהשע המזמור אלא יש לסדר פסוקי
לדבר הזה הסבר מפתיע והגיוני שחידש והבהיר אותו לנו באר היטב רבי עמרם זצ"ל בדרשתו 

 "ק:בואלו ד תשט"ולשבת כלה שדרש בשנת 

שמכריז  מעוררִּישניםִּמתרדמתםִּלפניִּהתקדשִּחגִּמתןִּתורהִּ(המזמור הזה )תהילים סז
: שכל השתדלותנו לאסוף יבול הארץ וכל קנייני העולם הזה, הם טפלים אל  בקול ואומר

 העיקר הגדול.

ָתנּו ָּפנָיו יָאֵּר ו יָבְרכֵּנּו, יְָחּנֵּנּו "ֱאֹלק ים -ושלושת הפסוקים הראשונים   ָבָאֶרץ ֶסָלה. לַָדַעת א 
ים יְשּוָעֶתָך. יֹודּוָך ּגֹוי ם ְבכָל ַדְרכֶָך, ים יֹודּוָך ֱאֹלק ים, ַעמ  הםִּשלושהִּקניִּמנורהִּ -כֻלָם"  ַעמ 
 ,ימיןמצדִּ

ים יֹודּוָך" -וג' הפסוקים  ים יֹודּוָך ֱאֹלק ים, ַעמ  . ינּוקֵּ ֱאֹל ֱאֹלק ים יְָבְרכֵּנּו ,יְבּוָלּה נְָתנָה ֶאֶרץ. ֻכלָם ַעמ 
י כָל אֹתֹו ֱאֹלק ים, וְי יְראּו יְָבְרכֵּנּו  ,שמאלהםִּשלושתִּקניִּהמנורהִּמצדִּ –ָאֶרץ"  ַאְפסֵּ

ים, ו יַרּנְנּו "י ְשְמחּו -הפסוק  ובקנהִּהאמצעי ְשּפֹט כ י לְֻאמ  ים ת  ישֹור, ַעמ  ים מ   ָבָאֶרץ ּולְֻאמ 
ם הפסוק הארוך ביותר במזמור זה, כי הקנה האמצעי ארוך מכל הקנים שהוא ִֶּסלָה", ַתנְחֵּ

 במנורה.

 

 

 ש  י רמ  זְ מ ֹו ר     נֹ ת ב  נְ ג  י   לַ ְמ נַ צֵּ חַ 

ֱאֹלק ים 
 יְָחּנֵּנּו
 ו יָבְרכֵּנּו
... 

 

 לַָדַעת
 ָבָאֶרץ
 ַדְרכֶָך
... 

 

  יֹודּוָך
ים  ַעמ 
 ֱאֹלק ים
... 

 

 י ְשְמחּו
 ו יַרּנְנּו
ים  לְֻאמ 
... 

 

 יֹודּוָך
ים   ַעמ 
 ֱאֹלק ים
... 

 

 ֶאֶרץ
  נְָתנָה
 יְבּולָּה
... 

 

 יְָבְרכֵּנּו
  ֱאֹלק ים
  ֱאֹלקֵּינּו 

... 

שלימות 
 הנפש

התועלת 
שתגיע 
למי שה' 
האיר לו 
 פנים

התפשטות 
 הטוב

 
 

התכלית 
 מהטוב
 
 
 
 
 

התענוגִּ
הנפשיִּ
מעיןִּ
תענוגִּ
שלִּ
ִּמעלה
 

 וזמניות גשמיות הצלחות

ִּהנצחיותִּהברכותִּ
ִּהשכינהִּלימין

ִּוזמניותהצלחותִּגשמיותִּ
ִּ)לשמאל(

 ה לָ סֶ   ם חֵּ  נְ  תַ   ץ רֶ  אָ  בָ   ם י מ   אֻ  לְ ּו


