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עיונים לפרשת בהעלותך עפ"י הרמב"ם
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החשמונאים השתמשו בו כיוון שהייתה זו שעת דחק, ובאמת המנורה בזמנם הייתה בעלת קנים מעוגלים. 

שעליה  המנורה,  מראה  את  לדמיין  ננסה  אם 
יהיה  הסתם  מן  שלנו,  הפרשה  בתחילת  דובר 
מעוגלים,  קנים  בעלת  מנורה  של  בראשנו  הציור 
גם בשער  בכל מקום.  לראות  מורגלים  כפי שאנו 
תבליט  מופיע  הניצחון",  "שער  המכונה  טיטוס, 
של מנורה בעלת קנים מעוגלים. האם כך נראתה 

מנורת המקדש? נראה כי הדבר אינו פשוט.
הרמב"ם בהלכות בית הבחירה1 מתאר את צורתה 
של המנורה ואת פרטיה השונים. בהמשך הפרק 
כי  ניכר  בציור  המנורה.  של  ציור  משרטט  הוא 
הניצבים  ישרים,  בקווים  נמשכים  המנורה  קני 
גם  למעלה.  ונמשכים  המנורה  לגוף  באלכסון 
בפירוש המשניות של הרמב"ם2 מופיע ציור זהה, 

של מנורה בעלת קנים ישרים מלוכסנים.
על ציור זה יש לשאול:

א. האם הציור שמופיע לפנינו הוא הציור המקורי של הרמב"ם?
ב. כמו כן, האם הרמב"ם דייק בציורו, או שצייר רק בעבור התרשמות 

כללית על חלק מפרטי המנורה?
בן  אברהם  ר'  של  בפירושו  למצוא  אפשר  אלו  לשאלות  מענה 

הרמב"ם על התורה, וכך הוא כתב בו3: 
הקנים ענפים נמשכים מגופה של מנורה לצד ראשה ביושר 
כמו שצייר אותה אבא מרי ז"ל, לא בעיגול כמו שצייר אותה 

זולתו. 
ציור  שזהו  הרמב"ם,  של  בנו  ראשון,  ממקור  עדות  לנו  יש  כן,  אם 
שצייר  זולתו  מישהו  שהיה  כותב  הוא  שני,  מצד  אביו.  של  מדויק 
אותה באופן אחר, עם קנים מעוגלים, אך לא ידוע מדבריו כלפי מי 

הוא התייחס4.
מקור נוסף בדברי הראשונים לכך שקני המנורה היו באלכסון נמצא 

בדברי רש"י בפירושו על התורה, וכך הוא כתב5: 
ועולים עד  יוצאים מצידיה לכאן ולכאן באלכסון, נמשכים 

גובהה של מנורה שהוא קנה המרכזי. 
ישרים  היו  שהקנים  הרמב"ם,  כשיטת  סבר  כי  עולה  רש"י  מדברי 

ומלוכסנים – אחרת לא מובן מדוע כתב את המילה "באלכסון".
היו  המנורה  שקני  מקור  למצוא  אפשר  הראשונים,  לדברי  בנוסף 

באלכסון מדברי בעל הבכור שור6 על הש"ס. 
כדי להבין את דבריו, נקדים כי ישנו איסור לעשות מנורה, שתהיה 

באותה צורה של מנורת המקדש, כפי שכתבה הגמרא7: 
לא יעשה אדם... מנורה תבנית מנורה אבל הוא עושה של 

ה' ושל ו' ושל ח' ]קנים[.
 וכן פסק השולחן ערוך8, שאסור לעשות מנורה בת שבעה קנים. 

בעל הבכור שור כתב שהיו אנשים שעשו מנורה עם שבעה קנים, 
הם   – המקדש  מנורת  מצורת  לשנות  וכדי  מהאיסור  להימנע  וכדי 
עשו את הקנים בצורה של עיגול או של משולש או של מרובע. אולם 
הבכור שור קבל על מנהג זה, ואסר זאת מטעם שצורת בניית הקנים 
נחשב  זה  אין  וממילא  שבמקדש,  המנורה  בעשיית  פוסלת  אינה 
כשינוי המתיר עשיית צורה זו. מכך עולה שהבכור שור סבר שקני 
המנורה היו ישרים, שהרי אם היה סובר שצורת הקנים שבמקדש 
– היה עליו לכתוב שאין שום שינוי בכך שאנשים  הייתה מעוגלת 

אלו עשו קנים מעוגלים.9
שכתבה10  מהגמרא,  הוא  ישרים  היו  שהקנים  לכך  נוסף  מקור 
שהמנורה שעשו בית חשמונאי הייתה עשויה משיפודים של ברזל. 
בעל ספר עזרת כהנים11 ביאר ששיפוד הינו דבר ישר12, וממילא מובן 

שקני המנורה היו ישרים.
לעיל,  כאמור   – ישרים  היו  שהקנים  לכך  שהבאנו  הדעות  למרות 
זכר  גם  לכך  יש  האם  לעיין  ויש  מעוגלים.  קנים  היו  טיטוס  בשער 

במקורות.



המצב של הסגר וההרחקות במגפת הקורונה העיר הלכות יקרות 
הלכות  שאלו  חושב  היה  ביום-יום  אותן  שהלומד  מתרדמתן, 

מעשיות פחות.
במנייני  בתורה  הקריאה  אופן  הייתה  שהתעוררו  השאלות  אחת 
המרפסות. מה עושים כאשר האפשרות היחידה לקריאה בתורה 
היא שרק אדם אחד יכול לעלות לתורה, ורק הוא קורא בה? מה, 
למשל, יעשו עם הברכות של העליות – האם הוא יברך רק פעם 
אחת, או יברך לפי מספר העליות שיש בסדר הקריאה של אותו 

היום?
כתוב במשנה1: "הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה".

מבאר הרמב"ם בפירוש המשנה: "והמתחיל בקריאה בספר תורה, 
נותן  ונתן לנו את תורתו,  חייב לברך 'אשר בחר בנו מכל העמים 
התורה'. והקורא אחרון ומסיים, מברך אחריה 'אשר נתן לנו תורת 

אמת חיי עולם נטע בתוכנו, נותן התורה'". 
ברכה  מברך  הראשון  שהעולה  הייתה  הראשונה  התקנה  כלומר, 
ורק העולה האחרון  כלל,  וכל שאר העולים לא מברכים  ראשונה 
חותם בברכה האחרונה. אך הרמב"ם ממשיך לבאר על-פי הגמרא, 
ואומר שכעת התקנה אחרת: כיוון שחששו שמא אנשים שיצאו 
שבהן  העליות  על  מברכים  שאין  ויראו  התפילה,  באמצע  ונכנסו 
נכחו, יחשבו שאין צורך לברך כלל – תיקנו שיש לברך לפני ואחרי 

כל עלייה.
נוספת  פעם  הכהן  עולה  הכנסת,  בבית  לוי  אין  שאם  דין  ישנו 
התקנה  שנהגה  בזמן  התוספות2:  על-כך  ושואלים  במקומו, 
הראשונה – כיצד היה ניכר שהכהן עולה פעם נוספת? הרי בפעם 

השנייה שעלה הוא לא היה מברך!
הם מתרצים: בתוספתא3 מבואר שבזמן התקנה הראשונה – אם 
אדם היה עולה כמה פעמים, היה יושב בין העליות, וכך היה נוהג 

הכהן כשלא היה לוי.
ומשמע מדברי התוספות שכיוון שהיום התקנה שכל עולה מברך, 
אין הכהן צריך לשבת בין העליות, כי הברכות מחלקות בין העליות.
כך:  וכתב  בזמננו,  אף  התוספתא  כדברי  פסק  הרמב"ם4  אולם 
"ציבור שלא היה בהם יודע לקרות אלא אחד, עולה וקורא ויורד 
וחוזר וקורא שנייה ושלישית עד שיגמור מנין הקוראים של אותו 

היום".
וכתב הכסף משנה5 שמשמע מדבריו שאף היום, כשמברכים בין 
יהיה  בכהן  שאף  ומשמע  העליות,  בין  לרדת  לקורא  יש  העליות, 

הדין כך.
שמספיק   – התוספות  כדברי  ערוך  השולחן  כתב  להלכה  אולם 

לברך בין העליות6. 
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והביא  זה13,  בעניין  מאמר  כתב  שליט"א  אריאל  ישראל  הרב 
וממקומות  מירושלים  המנורה,  צורת  של  היסטוריים  ממצאים 
ולא ישרה14. לאור  אחרים. בכולם נראה כי צורת הקנים מעוגלת 
המנורה,  צורת  הייתה  שכך  לטעון  אפשר  אולי  אלו  ממצאים 
ייתכן שכל הממצאים שהינם מתקופת המקדש אינם  שהרי לא 
המנורה  את  לראות  יכלו  או  שראו  באנשים  מדובר  כי  מדויקים, 
בבית המקדש. לאור זאת הסיק הרב אריאל שכך הייתה צורתה 
מכון  של  הדגם  הוכן  לזאת  ובהתאם  המנורה,  של  המקורית 

המקדש המוצג כיום ברובע היהודי. 
אולם, הכרעה זו אינה פשוטה ממספר טעמים:

לכך  עדות  ויש  אחר,  באופן  המנורה  את  צייר  עצמו  הרמב"ם  א. 
שזהו ציור מדויק.

ארכיאולוגים.  ממצאים  של  עדויות  על  מסתמכת  זו  הכרעה  ב. 
אולם יש לדון האם אפשר על סמך ממצאים אלו, שאינם מקורות 

תורניים, להכריע בדיון הלכתי תורני. 
מקור אפשרי בדברי הראשונים לכך שהקנים היו מעוגלים אפשר 

למצוא בדברי האבן עזרא15:  
והקדמונים אמרו כי נר אחד באמצע  והששה נערכים זה 

אחר זה בחצי עיגול.
מדבריו עולה כי לקנים הייתה צורה של עיגול. אולם נראה כי לא 
התכוון לצורת הקנים עצמם, האם היו ישרים או מתעגלים, אלא 
לכך שהקנים יצאו מגוף המנורה אל מול הקנה המרכזי ויצרו צורה 

של חצי גורן.
מקור אפשרי נוסף לכך שהקנים היו מעוגלים, מופיע בספר ילקוט 

מאור האפלה16, שכתב:
יוצאים  הקנים  שהיו  ראיה  זו  פניה,  עבר  אל  והאיר 
נר מערבי ותהיה  שיהיו כנגד  ומתעקמים מעט מעט עד 

כמדורה.
מדבריו עולה כי צורת הקנים הייתה מעוגלת, בשונה מציורו של 

הרמב"ם.
לסיכום, ראינו דיון אודות צורתם של קני המנורה, האם היו ישרים 
או מעוגלים. מציורו של הרמב"ם וממקורות נוספים יש סימוכין 
כי  ההסבר  באלכסון.  מעלה  כלפי  ועלו  ישרים  היו  שהקנים  לכך 
ארכיאולוגים  ממצאים  על  בעיקר  מסתמך  מעוגלים  היו  הקנים 

ודומה לדברי 'מאור האפלה'.
יהי רצון שנזכה במהרה לראות את אורה והדרה של המנורה!


