
פרק ג׳
הלכה א-ב-ג

ַהְּמנֹוָרהִּבְקנֵהָהיּוְּפָרִחיםּוְׁשנֵיַּכְפּתֹוִריםּוְׁשנֵיְּגִביִעיםְוַאְרָּבָעהַּבּתֹוָרה.צּוָרָתּהְמפֶֹרֶׁשתַהְּמּנֹוָרהא.
ֶּפַרחְועֹודּוְפָרֶחיָה".ַּכְפּתֶֹריָהְמֻׁשָּקִדיםגְִבִעיםַאְרָּבָעה"ּוַבְּמנָֹרהכ)לז(שמותלד)כה(שמותֶׁשּנֱֶאַמר

ְׁשִליִׁשי ָהיָה ָסמּו� ִליֵרָכּה ֶׁשל ְמנֹוָרה ֶׁשּנֱֶאַמר (במדבר ח ד) "ַעד יְֵרָכּה ַעד ִּפְרָחּה".

ְוָׁש�ׁש ַרגְַליִם ָהיּו ָלּה:ב.

זֶה.ִמַּצדּוְׁש�ָׁשהזֶהִמַּצדְׁש�ָׁשהַהָּקנִים.ֵׁשֶׁשתיֹוְצִאיםֶׁשֵּמֶהןַהְּמנֹוָרהִּבְקנֵהָהיּוֲאֵחִריםַּכְפּתֹוִריםּוְׁש�ָׁשה
ּוְבָכל ָקנֶה ְוָקנֶה ֵמֶהן ְׁש�ָׁשה ְּגִביִעים ְוַכְפּתֹור ָוֶפַרח. ְוַהּכל ְמֻׁשָּקִדים ְּכמֹו ְׁשֵקִדים ַּבֲעִׂשּיָָתן:

זֶהֶאתזֶהְמַעְּכִביןְוֻכָּלןָעָׂשר.ַאַחדְוַהַּכְפּתֹוִריםִּתְׁשָעה.ְוַהְּפָרִחיםְוֶעְׂשִרים.ְׁשנַיִםַהְּגִביִעיםָּכלנְִמְצאּוג.
ַוֲאִפּלּו ָחֵסר ֶאָחד ִמן ַהְּׁשנַיִם ְוַאְרָּבִעים ְמַעֵּכב ֶאת ֻּכָּלן:

כסף משנה

כלנמצאווכו'בתורהצורתהמפורשתהמנורה
רבההקומץבפרקברייתאוכו'.כ"בהגביעים

דכתיבכ"בגביעיםבשלמאובגמראכ"ח)(דף
משוקדיםגביעיםג'וכתיבגביעיםד'ובמנורה

נמיכפתוריםכ"בהאדקניםוי"חדידהד'בקנה
וכפתרוכפתרדקניםוששהתריכפתוריםי"א

תריפרחיהמנ"לט'פרחיםאלאי"אהאוכפתר
עדכתיבשלמןרבאמרהוותמניאדקניםוששה
גביעיםג'דכתיבדקניםי"חופירש"יפרחה

תריגופהדמנורהכפתוריההאחד.בקנהמשוקדים
ג'דכתיבכפתרוקנהקנהבכלדישדקניושית

תחתוכפתרח'הריהאחדבקנהמשוקדיםגביעים
פרחהעדוכו'.האחריםלשניםוכןהקניםשני

משוקדיםוהכלומ"שפרח:חדהכתובלךריבה
מדאמרינןרבינוכןשכתבז"לקורקוסהר"יכתב

להםאיןמקראותה'נ"ב:)(דףלוהוציאובפרק
קאיאילןדמספקאמשוקדיםמהםואחדהכרע

מפרשולכךופרחיהאכפתוריהאואגביעים
שאףמשוקדיםכולהועבדינןדמספיקאאתרוייהו

איןמשוקדיםלהיותצריךואיןמשוקדיםיעשואם
אםמשוקדיםמלעשותיניחאםאבלהפסדבכך

וכולןומ"שעכ"ל:קפידאאיכאמשוקדיםצריך
מעכבמהמ"בא'חסרואפילוזהאתזהמעכבין

כפתוריהגביעיהדמנחותפ"ובתוספתאכולן.את
ופרחיה מעכבין זה את זה:

משנה למלך

כמומשוקדיםוהכלכו'לההיורגליםושלש
קורקוסהר"יבשםמרןוכתבבעשייתן.שקדים
דאחדלוהוציאובפרקמדאמרינןרבינוכןשכתב

משוקדיםהואהכרעלהםשאיןהמקראותמן
ופרחיהאכפתוריהאואגביעיםקאיאילןדמספקא

כולהועבדינןדמספיקאאתרווייהומפרשולכך
מוכחשםרש"ידבדבריליותימהע"כ.משוקדים

ארבעהדובמנורהבקראאלאליהמספקאדלא
בגופהדמייריופרחיהכפתוריהמשוקדיםגביעים

הקניםבששתופרחיםבכפתוריםאבלמנורהשל
דהפסיקכיוןמשוקדיםבעינןאיליהמספקאלא

דאלת"הופרחלכפתורמשוקדיםביןהאחדבקנה



האחדבקנהגביעיםשלשהלמימרליההוה
דקראדומיאדליהויופרחכפתורמשוקדים
מדבריג"כנראהוכןגביעיםארבעהדובמנורה

דמשוקדיםהתוס'כתבווכןהתורהבפי'רש"י
דקאירבינוכןואםאגביעיםאלאקאילאדקנים

בששת הקנים מנא ליה דהכל משוקדים וצ"ע:

מןאחדחסרואפי'זהאתזהמעכביןוכולןג.
איתאדהכימרןוכתבכולן.אתמעכבהמ"ב

רבההקומץבפרקבגמראאיתאוהכיבתוספתא
כפתוריםזהאתזהמעכביןגביעיןכ"ח)(דף

גביעיםזהאתזהמעכביןפרחיםזהאתזהמעכבין
כפתורים ופרחים מעכבין זה את זה:

אבן האזל

אחריםכפתוריםושלשהלה,היורגליםושלש
הקניםששתיוצאיםשמהןהמנורהבקנההיו

וקנהקנהובכלזה,מצדושלשהזהמצדשלשה
והכלופרח,וכפתורגביעיםשלשהמהן

משוקדים כמו שקדים בעשייתן.

קורקוסהר"יבשםהכ"מכתבמשוקדיםוהכל
מקראותה'נ"בדףביומאדאיתאהאמשוםבטעמו

אילןדמספקאמשוקדיםמהןוא'הכרעלהםאין
פסקלכןופרחי',אכפתורי'אואגביעיםקאי

המל"מוהקשהמשוקדים,כולהועבדינןדמספיקא
בקראאלאלןמספקאדלאמוכחרש"ידמדברי

כפתוריהמשוקדיםגביעיםארבעהדובמנורה
הקניםבששתופרחיםבכפתוריםאבלופרחיה,

האחדבקנהמשוקדיםגביעיםשלשהדכתיב
ביןהאחדבקנהדהפסיקכיוןופרחכפתור

אלאמשוקדיםקאילאופרח,לכפתורמשוקדים
אגביעים, וכן כתבו התוס' שם.

הדבריםהתוס'מדבריהמל"משהביאמהוהנה
הכרעלהםאיןלמהשםהקשודהתוס'תמוהים

בנשךכמוולאחריהםלפניהםדרשינןלאולמה

טעמאאיכאוקםמחרדבשאתוכתבוובמרבית,
וז"לותירצוקשה,משוקדיםאבלשםשכתבוכמו
ובמנורהבגביעיםאתנחתאדאיכאמשוםוי"ל

כפתוריהמשוקדיםומשמעוגביעים,ארבעה
קאילאדמשוקדיםמוכחאחרינאוקראופרחיה,

משוקדיםגביעיםשלשהדכתיבאגביעיםאלא
דלאהתוס'מד'מבוארוא"כהכרע,לואיןולהכי

הקנים,לששתהמנורהביןמחלקינןדלאכהמל"מ
לחבירואחדפסוקמשמעותשסותרמתוךואדרבא

כהמל"ממוכחלארש"יבד'וגםהכרע,לואין
דארבעהקראוכתבדמשוקדיםקרארקפי'דרש"י
ופרחיה,כפתוריהמשוקדיםאומשוקדיםגביעים

ובטעמא דמילתא אפשר לפרש כדברי התוס'.

לטעמאדמנורהבקראהתוס'שהוצרכוובמה
זהדבשבילאלאזהצריךדלאנראהדאתנחתא

אבלגביעים,ארבעהעלמשוקדיםקאידלאמשמע
מגופי'מוכחופרחיהכפתוריהעלדקאיזהעל

משמעותאיןא"כגביעים,עלקאילאדאידקרא
וכפתוריםלמיכתבוה"לופרחיהכפתוריהללשון

דהתוס'וכיוןמשוקדים,ע"זדקאיוע"כופרחים
הקנים,לששתהמנורהביןלחלקדאיןסוברים

אגביעים,רקדקאימשמעהקניםדבששתוכיון
גםשהוסיפואלאהכרעלואיןזהבשבילא"כ

קאידלאמשמעזהדבשבילדאתנחתאטעמא
אגביעים.

אור יקרות

והכלוכו'קנהוכלוכו'מפורשתהמנורה
הר"יבשםבכ"ממרןוכתבוכו'.משוקדים

רבינוכןכתבמשוקדיםומ"שוז"לקורקוס
להםאיןמקראותחמשהלוהוציאובפ'מדאמרינן

קאיאילןדמספקאמשוקדיםמהםואחדהכרע
מיוישעכ"לוכו'ופרחיהאכפתוריהאואגביעים
בגמראדקאמרמשוקדיםדהאיזהעלשהקשה

ארבעהובמנורהדכתיבבקראהיינוהכרעלודאין
דכתיבופרחיהכפתוריהמשוקדיםגביעים



שאראבלהכרעלואיןולהכיבאמצעמשוקדים
האחדבקנהמשוקדיםגביעיםשלשהדכתיביקראי

ישוכו'האחדבקנהמשוקדיםגביעיםושלשהוכו'
כללאיךוא"כאגביעיםקאידמשוקדיםהכרעלהם

קושיתותורףזהומשוקדיםוהכלוכתברבינו
והצריכה עיון.

שכתבושםהתוס'דבריממנונעלםהמחילהואחר
לפניהםדרשינהולאאמאיוא"תוכו'שאתבד"ה

אמשוקדיםאבלעדוכו'בנשךכמוולאחריהם
בגביעיםאתנחתאדאיכאמשוםוי"לקשה

משוקדיםומשמעגביעיםארבעהובמנורה
קאידלאמוכחיאחריניוקראיופרחיהכפתוריה
גביעיםשלשהדכתיבאגביעיםאלאמשוקדים
נמצינועכ"ל.וכו'הכרעלואיןולהכימשוקדים

הכרעלואיןמשוקדיםדכשאמרומדבריהםלמדים
קראהאיהוהדאיאמרינןלחודקראאהאילאו

ואיוכו'בנשךכמואתרוייהודקאיהו"אלחוד
דמשוקדיםהו"אבגביעיםדאיכאאתנחתאמשום

קראישארמשוםאלאופרחיהאכפתוריהקאי
כתוביםב'והויאגביעיםמשוקדיםדקאידמוכחי

לואיןדמשוקדיםאמרולכךזהאתזההמכחישים
מהר"יכונתוזהוספקאאיכאובכולהוהכרע

עיי"שלמלךמשנהספרנדפסאח"כדוק.קורקוס
שהצריכו עיון.

בית ישחק

מהר"ימשםמרןמ"שעייןוכו'.משוקדיםוהכל
עיון.והצריךמל"מהרבעליוומ"שקורקוס
במ"שמובניםאינםהמל"מדברילכאורהולענ"ד

אלאקאילאדקניםדמשוקדיםהתוס'משם
הכימשמעלאהתוס'דברימפשטדהאאגביעים

הכרעבואיןהקניםשבששתמשוקדיםדגםאלא
דקאינימאמשוקדיםדגביהיהקושייתםדהא

דאיכאדכיוןשכתבוהואולזהולאחריולפניו
דמשמעמנורהשלדגופהבגביעיםאתנחתא

דששתובקראופרחיהלכפתוריהקאידמשוקדים

לואיןלהכיאגביעיםאלאקאידלאמוכחאהקנים
כתוביםדבשנידמשוםמדבריהםנמצאהכרע
לגביעיםדקאימשמעדבאחדמשוקדיםדכתיב
לודאיןהואלהכיופרחלכפתורדקאימשמעובחד
הקניםששתדגבימשוקדיםדגםנמצאוא"כהכרע

אין לו הכרע משום המשוקדים דגבי מנורה גופא.

דודאיאלאכןכוונתםדאיןנראההעיוןאחראמנם
לגביעיםדוקאדקאיפשוטהואהקניםששתגבי

דוקאמנורהדגביובמשוקדיםמל"מהרבוכמ"ש
דקאימשמעדמהאתנחתאמשוםהכרעדאיןהוא

דקאידקניםממשוקדיםואילוופרחיהלכפתוריה
דמסתמאלגביעיםקאיכאןדגםמשמעלגביעים

הואוהכיהכרעלואיןמ"שוזהולהואיתדינאחד
דנימאקשהבכוונתםתחילהכדכתיבנאדאיהאמת

לכפתוריםבמנורהמקראכדמשמעאחדכל
משמעודאיאלאלגביעיםהקניםובששתופרחים
גבישכתבובדבריהםמדוקדקוהכיהמל"מכדכתב
וגביופרחיהכפתוריהמשוקדיםומשמעמנורה
אלאמשוקדיםקאידלאמוכחיכתבוהקניםששת

דפ"קמהש"סתמוהיםשדבריהםאלאאגביעים
דבריוגםטעמיםלפיסוקר"מדקאמרדחגיגה
חידושיהרבשםבמ"שועייןתמוהיםדלשםהתוס'
שובודוק.לענ"דמובניםאינםשדבריוהלכות

רבינועלבחי'יקרותאורלהרבראיתיזמןאחר
התוס'דבריעפ"ימל"מהרבעלשהקשהכאן

דברינובתחילתדבריהםוכדפרישנאהנזכרים
ודוקויציבאמתנראהלענ"דדכתבתיומאייעו"ש
דס"למוהריק"ודבריליישבאפשרבדוחקומ"מ

דמשוקדיםלרבינודס"לרבינודבריליישבכדי
דבריוכדפרישנאשניהםהיינוהכרעלודאין

התוס' בתחילה ודוק.

חידושילהרבדחגיגהבפ"קשםראיתיאגבודרך
בד"הבסמוךשםהתוס'במ"שבסמוךשםהלכות

דאכתישהקשהבתראבתירוץמינהנפקאמאי
יעו"שותירץהוהבמילואיםדהוהמאילהותיקשי
ובניובאהרןדהאקשהאךוז"לדבריובסוףוכתב



חינוךבלתיח'ביוםמשמשיןשהיומסתפקאלא
לניסןב'יוםעדנשרפהלאהפרהדהאהזאה

בשמןמשיחהאלאקאמראפרהזאתדלאוואפשר
דבהדיאקאמרמאיידענאולאעכ"לוצ"עהמשחה

צובפ'ביןהציווישהואתצוהבפ'ביןקראקאמר
מדםובניולאהרןהיתהשההזאההמעשהשהוא
ימיבשבעתביןעליהםוהזוהמשחהומשמןהאיל

והתחילונתקדשוהבגדיםנתחנכוובזההמלואים
ניסןר"חשהואוהלאההח'מיוםכךאחרלעבוד

כמבואר שם בקראי ובפרש"י שם ודוק.

בן אריה

צ"לנ"בלמימר.לי'דאלת"ה:למלךמשנה
דאלת"ה הוי לי' למימר כו':

הר המוריה

היטיבנתפרשזהכלוכו'.צורתהמפורשתא.
רבינובפי'ועיי"שא'כ"טב'כ"חבמנחות

למשניות תבניתה מצוייר בחרט אנוש יעו"ש.

בפי'רבינושםוכ"כוכו'.רגליםושלשב.
אבלל"אכ"השמותבתורהרש"יוכ"כהמשניות

שםאיתארקלההיהרגליםכמהנזכרלאבש"ס
דמלאכתבברייתא(וכ"הטפחיםג'והפרחהרגלים
שהיהמקוםמאיזהלהםפשוטואוליפ"י)המשכן

דילאהעגוללדברפשוטזהואולירגליםשלשלה
ותעניתא'נ"בברכות(ועי'רגליםמשלשפחות

כ"ה א').

(שמותבתורהמפורשכןוכו'.כפתוריםושלשה
וכפתורממנההקניםשניתחתוכפתורל"ה)כ"ה
הקניםשניתחתוכפתורממנההקניםשניתחת

ממנה לששת הקנים היוצאים מן המנורה.

פסוק(שםבתורהמפורשכןוכו'.גביעיםשלשה
כפתורהאחדבקנהמשוקדיםגביעיםשלשהל"ג)

כפתורהאחדבקנהמשוקדיםגביעיםושלשהופרח
ופרח כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה.

קורקו"סר"יבשםמרןעי'וכו'.משוקדיםוהכל
יעו"שהכרעלהםדאיןמטעםלחומראדאזלינן
הואדהספקמשמערש"ידמדבריתמהוהמל"מ

ליהמספקאדלאפשיטאבקניםאבלהמנורהבגוף
יעו"שופרחאכפתורולאאגביעיםרקקאידלא

ובברייתאבשלחסוףובתנחומאבמכילתאובאמת
ובילקוטדע"זפ"קובירושלמיהמשכןדמלאכת
התםאיתאדהכיהמל"מכדברימבוארבראשית
משוקדיםאומשוקדיםגביעיםארבעהובמנורה
אוליליישבוישהיטיב.יעו"שופרחיהכפתוריה

וקאיכלללאיסתפוקיליכאדבקניםלרבינוס"ל
שהקשו(וכמוופרחואכפתוראגביעיםוודאי
כ"אפסחיםתוס'(וע"עב')נ"בשםביומאהתוס'

ב'ו'ובחגיגהא'כ'ובע"זא'ס"אובב"מב'
ב'קי"דובחוליןוכו'במקראבד"הא'י"טובמנחות

דאיכאכאןאבלהמקומות)בכלהיטיביעו"ש
רקקאילאדילמאלהומספקאספוקיאתנחתא
גםכילענ"דנראהשובבזה.לעייןוישאגביעים

לגוףהקניםאתלהשוותהנ"לדיומאהתוס'דעת
ואיןלהומספקאדלהכימייתומאידאל"כהמנורה

קאידמשוקדיםמשמעהמנורהדבגוףהכרעלהם
אגביעיםדקאימשמעובקניםופרחיםאכפתורים

המנורהמגוףאחרדיןקניםהאאיתאואםיעו"ש
ודאיאלאהמנורהלהגוףמהקניםישיחסמהוא"כ
מפיקחדשמשמעותולפילהםאחדדיןדהכל

להםאיןולכןמשמעמידמוציאומשמעמדאידך
הכרע. כן נראה לענ"ד והבן.

שלשהוקנהקנהכלהיינווכו'.ועשריםשניםג.
הא תמני סרי וארבע דידה הא כ"ב. שם במנחות.

בגוףותריששההריפרחחדקנהלכלתשעה.
עדומדכתיבתמניאהאופרחיהכדכתיבהמנורה

יעו"ש)א'סעי'(וכדלעילאחתלהלהוסיףפרחה
הרי תשעה.



יציאתקודםחדהמנורהבגוףתריעשר.אחד
במקוםותלתאהקניםיציאתלאחרוחדהקנים
כפתורכפתוריםוששהחמשאהאהקניםיציאת

אחד בכל קנה הרי י"א.

בשםזהשהביאמרןעי'וכו'.זא"זמעכבין
מבוארכןובאמתיעו"שדמנחותפ"ותוספתא

בפי'ועי'המל"מ)בזההעיר(וכןב'כ"חבש"ס
גי'לושהיהקצת(ומשמעשםלרבינוהמשניות

במשנההתםחשיבדלאוהאמשלנו)קצתמשונה
שםהתוס'תירצוכברזהאתזהמעכביןדהנךע"א

אינהזהבבאהדאינהדכיוןמשוםוכו'שבעהבד"ה
באה בכל הנך דברים יעו"ש היטיב.

לחם יהודה

הר"יבשםמרןבמ"שעייןמשוקדים.והכל
גוףדלגביגבעלדאףקשהולכאורהז"ל.קורקוס
לחומראעבדינןלןדמספקאמשוםניחאהמנורה

משוקדים.יהיוופרחיםכפתוריםביןגביעיםדבין
אלאמשוקדיםבעינןדלאפשיטאבקניםמ"מ

קאידלאבכתובישהכרעהרידהתםבגביעים
לומרלרבינוליהומנאגביעיםעלאלאמשוקדים

מצאתיוכןדקנים,דאפי'דר"למשוקדיםדהכל
הדברוהניחכןשהקשהלמלךמשנהבספרלהרב

בצ"ע יעו"ש:

הספקז"לקורקוסהר"ידלדעתליישבואפשר
קאידאיופרחיםכפתוריםלגביאלאבכתובאינו

שיקודליכאגביעיםדבזולתהדיןיהיהאגביעים
ביןדקניםביןלגביעיםאלאאינווהשיקודכלל

ופרחיםכפתוריםעלמשוקדיםקאיאיאבלדהגוף
קראלןדגלידכיוןהכללמןגביעיםיצאולא

בגוףנמיהדיןהואממילאמשוקדיםדבעינןבקנים
למקוםמקוםביןבגביעיםלחלקסבראדאין

צריכיןאםופרחיםכפתוריםדגםוממילא
בחדדגליבקניםנמיהדיןהואבגוףמשוקדים

אזלינןהספקנפשטדלאוכיוןלאידךוה"ה

בתרגרירידקניםמשוקדיםיהיודכולםלחומרא
ואיןלקניםשוהיהיהדהגוףנמיהדיןוהואהגוף

להבדיל ביניהם ודוק:

מעשה רקח

דכתיבהפסוקסדרלפיוכו'.משוקדיםוהכל
לאדמשוקדיםמשמעוכו'משוקדיםגביעיםשלשה

משוקדיםוהכלכתבורבינואגביעיםאלאקאי
כתבז"לקורקוסוהר"יופרחלכפתורסמוך

וכו'אכפתוריםאואגביעיםקאיאילןדמספקא
שלמגופההיוצאיםקניםדבששהתמוהדברוהוא

דמשוקדיםספקבהםאיןרבינוקעסיקדבהומנורה
עייןז"להמל"מהקשהוכןאגביעיםאלאקאילא

כתבולוהוציאופרקז"לדהתוס'אמתהןעליו.
קאיקניםדבששהמשוםהכרעלודאיןדהא

ישגביעיםבארבעהאמנםאגביעיםמשוקדים
נמשךהואדמשוקדיםדמשמעבגביעיםאתנחתא

ואפשרהכרעלואיןולכךופרחיםאכפתורים
דתחילתמשוםהיאכךז"לקורקוסמהר"ידכוונת

הפרקבתחילתכמ"שקאימנורהשלאגופהזהדין
דיןכתבושובוכו'לההיורגליםושלשהכתבועוד

דקאימשוקדיםוהכלוסייםוכו'קניםהששה
דלעולםאפשרעודשהתחילמנורהשללגופה
וכיוןמשוקדיםדבעינןקאמראכולהורבינו

איןשבהואהיאז"לקורקוסמהר"ישהקדמת
קניםדששהקראדמכחדכיוןנאמרמעתהקפידה

שויןשיהיודמסתבראגביעיםבארבעההספקנפל
ופרחיםבכפתוריםמשוקדיםדעבדינןכיוןמעתה
כדיקניםבהששהג"כנעשהמנורהשלדגופה

שהפסיקכיוןכךחייבלאדהפסוקואףלהשוותן
יהיוולעולםבהוספהקפידהאיןמ"מהאחדבבקנה

כפשטןקורקוסומהר"ירבינודבריובאושוין
ועיין עוד להרב קרית ספר ז"ל:

צייןז"למרןזה.אתזהמעכביןוכולןג.
שהזכיררבההקומץשבפ'תמוהוהואמהתוספתא



להדיאזההביאוכ"חדףהפרקבתחילתז"להוא
עיי"ש:

מרכבת המשנה

והנראהבצ"ע.שהניחמל"מעי'משוקדים.והכל
ואיהכרעאיןבקניםדגםדתוס'ריהטאדאדרבה

משוקדיםהאחדובקנהגביעיםשלשהרבנוכתב
אתנחמדמנוקדהכרעלנוהיהאזופרחכפתור

בששתוביןבמנורהדביןאמינאוהוהבגביעים
דמהיכיופרחכפתורעלרקמשוקדיםקאיהקנים
השתאאבלהקניםלששתמנורהביןלחלקתיתי

האחדבקנהמשוקדיםגביעיםשלשהרבנודכתב
קאיבהכרחהקניםבששתדנמצאופרחכפתור

בקנהדגםלומרצדישא"כגביעיםעלמשוקדים
במכווןהטעמיםובעלגביעיםעלרקמוסבהמנורה

ואיןליהדמספקאלהורותבגביעיםאתנחשם
ללמודדאיןהמל"מכסברתס"דדאיתדעהכרע.
ללמודדאיןהדיןדהואא"כממנורההקניםששת

וקראהתוס'שכתבוהאיומאיהקניםמששתמנורה
אגביעיםאלאקאילאדמשוקדיםמוכחאחרינא

ופרחיהאכפתוריהמשוקדיםקאידבמנורהדנימא
פסיקאודאיאלאאגביעיםקאיהקניםובששת
ופרחוכפתורמגביעיםגביעיםדילפינןלהתוס'

לששתמנורהביןלחלקסבראואיןופרחמכפתור
לכפתורגביעיםביןלחלקסבראדישאלאהקנים
ופרח.

נאם דוד

וכפתורגביעיםשלשהמהןוקנהקנהובכל
עייןבעשייתן.שקדיםכמומשוקדיםוהכלופרח
שהקשהומהקורקוסמהר"יבשםשכתבמהבכ"מ

על זה הרב מל"מ והניח בצ"ע:

בקראאלאליהמספקאדלאדאע"גנראהולענ"ד
שלבגופהדמייריוגו'גביעיםארבעהדבמנורה

קאידמשוקדיםאומריםאנואםמ"ממנורה.

אכפתוריםנמידקאידודאיופרחיה.אכפתוריה
משוקדיםהכתובמדאמרהקניםשלופרחים

הכפתוריםכלעלדמשמעופרחיה.כפתוריה
וכפתוריםאמרשלאכיוןהמנורהשבכלופרחים
כפתוריםשצריכהלאשמועינןקודםופרחים
ומדאמרמשוקדים.שיהיוכךאחרויאמרופרחים

נמיהקניםשלעלגםדקאילאשמועינןהכיקרא
בעינמידבמנורהומשמעמשוקדים.ג"כשיהיו

דהכימשוקדים.הכלויהיוופרחיםכפתורים
כפתוריהוכו'ובמנורהדמדכתיבדקראמשמעותא

ופרחיםכפתוריםבמנורהדבעימשמעופרחיה.
ופרחיהכפתוריהמשמעקודםמשוקדיםומדכתיב

קאי גם על של הקנים נמי כמ"ש כן נ"ל ודוק:

קרית ספר

ועשריםשניםבתורהצורתהמפורשתהמנורה
כןוגו'משוקדיםגביעיםשלשהדכתיבגביעים
י"חהריהמנורהמןהיוצאיםהקניםלששת

תשעהוהפרחיםכ"בהריגביעיםארבעהובמנורה
מןהיוצאיםהקניםלששתכןופרחכפתורדכתיב

משוקדיםדכתיבשתיםובמנורהששהריהמנורה
מעטדתפשתשניםרביםמיעוטופרחיהכפתוריה

עדדכתיבלירכהסמוךשלישיפרחועודתפשת
עשראחדוהכפתוריםתשעההריפרחהעדירכה
ששההריהקניםלששתכןופרחכפתורדכתי'

שניםרביםמיעוטכפתוריהדכתיבשניםובמנורה
שמהןבמנורהשהיואחריםכפתוריםשלשהועוד

תחתוכפתורכדכתיבמצדיהקניםהששהיוצאים
נמשכיםהיוהכפתורמתוךממנההקניםשני

וכפתורוכפתורואילךאילךצידיהמשניהקנים
שלהרגלהיאדירכהלההיורגליםושלשי"אהרי
ממנהיוצאיםהרגליםוג'תיבהכמיןהעשוימטה

היוופרחיםוכפתוריםהגביעיםוכלולמטה
דכתיבבעשייתןכשקדיםמצוייריםמשוקדים

והואופרחיהכפתוריהמשוקדיםגביעיםארבעה
אםידועשאיןהכרעלהםשאיןהמקומותמןאחד

משוקדיםופרחיהכפתוריהאםמשוקדיםהגביעים



וכפתוריםוגביעי'משוקדיםלכולהועבדינןולהכי
דאגביעיםדמשמעקשיאמנורהקנידששהופרחים

משוקדי'גביעיםשלשהדכתיבמשוקדיםקאילחוד
כפי'ונראהופרח[כפתו']האחדבקנהכתי'והדר

היינוהכרעלודאיןדהאילוהוציאופרקהתוספות
ארבעהובמנורהבגביעיםאתנחתאדאיכאמשום

ובקראופרחיהכפתוריהמשוקדיםומשמעגביעים
אלאקאילאדמשוקדיםמוכחגביעיםדשלשה
ולהכימשוקדיםגביעיםשלשהדכתיבאגביעים

דמהאידכיוןלומראיפשרוהשתאהכרעלואין
לכולהועבדינןכןאםהכרעלודאיןהואטעמא
הכרעדאיןכיוןמשוקדיםנמימנורהדקני

לאאיכולהומשוקדיםהוואידמנורהאמשוקדים
אלאקאילאדמנורהדמשוקדיםתימאדאי

קראנמיגביעיםבשלשהופרחיהאכפתוריה
דחיקאיהוופרחכפתורהא'בקנהדמשוקדים

דקראאסופיהמשוקדיםדקאיאנפשיהואוקי
מנורהמקניגופאמנורהדמ"שופרחדכפתור
ולאדידהופרחיםלכפתוריםמשוקדיםדעבדינן

ופרחיםכפתוריםגביעיםדהווהיכיוכידקני'
איולהכידידהבקניםהוונמיהכאגופאבמנורה

בעודמנורהופרחיםכפתוריםגביעיםכולהו
נמיהכאקאיאהיכאהכרעדאיןמשוםמשוקדים

דקראמהניהנידמ"שמשוקדיםבעודקניםכולהו
לחודבגביעיםבהדיאמשוקדיםקאילאנמידידהו
כדפי'.

מןאחדחסראפילוזהאתזהמעכביםוכולםג.
כפתוריהגביעיהבהוכתיבדהויהוארבעיםהשנים
זהבכשבאהוהיינולעכבמשמעיהיוממנהופרחיה

מעכבילאמתכותמינימשארעשאוהאםאבל
ופרחיהכפתוריהגביעיהוגו'טהורזהבדכתיב
גביעיםבאהזהבבאההכיודרשינןיהיהממנה

גביעיםבאהאינהזהבבאהאינהופרחיםכפתורים
ופרטבכלללהומרבינןמתכותמיניושארוגו'

זהבדברמכלדמשמעכללמנורהועשיתדכתיב
דןאתהואיוכללחזרהמנורהתעשהפרטטהור
אףמתכתשלמפורשהפרטמההפרטכעיןאלא

נרותיהעםככרבעינןזהבשלוכןמתכתשלכל
משקלהעלמקפידיןאיןמתכותמיניושארומקשה
באהזהבבאהאותהיעשהטהורזהבככרדכתיב

היתהואםככרבאהאינהזהבבאהאינהככר
ואיןאמקשה.אלאקראקפידדלאכשרהחלולה
שבורזהבהגרוטאותמןלעולםאותהעושין

תרומהליבויקחוזימניתריכתיבמקשהדמקשה
כדמתרגמינןאחתחתיכהמשמעדמקשהלעכב
עשאהביןאחתמחתיכההכלשנמשךמשוךנגיד

זהב בין שאר מיני מתכות.



הלכה ד-ה

ּוְפָרִחים.ַּכְפּתֹוִריםְּגִביִעיםָּבּהעֹוִׂשיןֵאיןַמָּתכֹותִמינֵיְׁשָארֲאָבלזָָהב.ְּבֶׁשֲעָׂשאּוָהֲאמּוִריםְּדָבִריםַּבֶּמהד.
ַמָּתכֹותִמינֵיְׁשָארְוֶׁשלָהֲעָׁשתֹות.ִמןִמְקָׁשהֻּכָּלּהְוִתְהיֶהנֵרֹוֶתיָהִעםִּכָּכרֻּכָּלּהִּתְהיֶהזָָהבַהָּבָאהְמנֹוָרהְוֵכן

ֵאין ַמְקִּפיִדין ַעל ִמְׁשָקָלּה. ְוִאם ָהיְָתה ֲחלּוָלה ְּכֵׁשָרה.

ֵּבין ֶׁשָהיְָתה ֶׁשל זָָהב ֵּבין ֶׁשָהיְָתה ֶׁשל ְׁשָאר ִמינֵי ַמָּתכֹות:ְוֵאין עֹוִׂשין אֹוָתּה ְלעֹוָלם ִמן ַהְּגרּוָטאֹותה.

כסף משנה

הקומץבפרקוכו'.זהבשלבשעשאהד"אבמה
מןופירש"ימקראילהוויליףכ"ח)(דףרבה

עדבקורנסומכהשלימהחתיכהעשייתההעשת
חלולההיתהאםומ"שכליה.כלממנהשיצאו
ומ"שמקשה:שאינהלומרדהיינולפרשנראה
בפרקוכו'.הגרוטאותמןאותהעושיןואין

זהבגרוטאותופירש"ימקראלהויליףרבההקומץ
שבור:

משנה למלך

אותהעושיןואיןכו'.זהבבשעשאוהבד"א
מדבריהנראהוהנהוכו'.הגרוטאותמןלעולם
שלבמנורהשנצטוינודבריםהג'דאלוהוארבינו

כולהושתהיהופרחיםכפתוריםגביעיםדהיינוזהב
שנתמעטומקשהושתהיהיותרולאפחותלאככר

דינםאיןמקראימתכותמינישארשלבמנורה
ישופרחיםכפתוריםגביעיםדאילובמיעוטםשוה

ולאבהעושיןאיןשכתבוזהולעשותשלאהקפדה
גביואילוככרגבישכתבכמומקפידיןאיןכתב

יותראופחותאוככרעבידבעיאיככרחלוקת
דהוהעליהםמוכחתהסבראחלוקותהשניואלו
דפשיטאמנורהועשיתסתםקראכתבכאילוליה

ובמשקלהופרחיםכפתוריםגביעיםבהעושיןדאין
שכתבמקשהחלוקתגביואילועבידדבעיכמה
לומרדהיינומרןופירשהכשרהחלולההיתהואם

אבלכשרהבדיעבדדדוקאנראהמקשהשאינה

מהניחאובזהמקשהלעשותהצריךלכתחילה
הגרוטאותמןלעולםאותהעושיןואיןשכתב
פסולדהאתיקשידאלת"הלכתחילהדהיינו

מקשהותניאמקשהמדכתיבלןנפקאדגרוטאות
באהאינהזהבבאהאינהמקשהבאהזהבבאהזהב

ודאיאלאלןמנאדגרוטאותפסולכןאםמקשה
מנאידעתילאומ"מלכתחילהאלאמיירילארבינו

אינהדקאמרדגמראלישנאואדרבאזהדיןליה
לכתחילהאפילומשמעמקשהבאהאינהזהבבאה

להויליףרבההקומץבפרקזהעלמרןומ"ש
מקראי לא ידעתי היכן הוא:

אבן האזל

מתכותמינישאראבלזהבבשעשאוהבד"א
וכןופרחים,כפתוריםגביעיםבהעושיןאין

נרותיהעםככרכולהתהי'זהבהבאהמנורה
מינישארושלהעשתות,מןמקשהכולהותהיה
היתהואםמשקלהעלמקפידיןאיןמתכות
מןלעולםאותהעושיןואיןכשרה.חלולה

שלשהיתהביןזהבשלשהיתהביןהגרוטאות
שאר מיני מתכות.

אותהעושיןואיןהרמב"םדכתבדמהכתבהמל"מ
תיקשידאל"הלכתחלההיינוהגרוטאותמןלעולם

מקשהמדכתיבלןנפקאדגרוטאותפסולדהא
באהאינהמקשהבאהזהבבאהזהבמקשהותניא

לןמנאדגרוטאותפסולא"כמקשה,באהאינהזהב
ע"זוכתבלכתחלה.אלאמיירילארבינוודאיאלא

לישנאואדרבאזהדיןליהמנאידעתילאומ"מ



מקשה,באהאינהזהבבאהאינהדאמרדגמ'
דאיךתמוהיםהמל"מודברילכתחלה,אפי'משמע
ואיןשכתבדמההרמב"םדברילפרשאפשר
שלשהיתהביןהגרוטאותמןלעולםאותהעושין
קשהדא"כלכתחלה,דכונתומתכותמינישאר
חלולהדגביחלולה,מדיןגרוטאותדיןחילקלמה
חלולההיתהדאםמתכתמינישארגבירקכתב

לאובגרוטאותפסולה,זהבדבשלומוכחכשרה
מינישארלדיןזהבשלדיןוהשוהכלל,חילק

עושיןאיןשכתבדמהודאינראהולכןמתכות,
לשלמתכותמינישארשלוהשוהלעולםאותה
גםפסולהמתכותמינישארבשלדגםזהב,

ביןדבפשוטולזהטעםצריךדבודאיאלאבדיעבד.
גרוטאות בין חלולה ילפינן ממקשה.

כתבבהעלותךובפ'תרומהבפ'המלבי"םוהנה
דממנהמקראאלאממקשהילפינןלאדגרוטאות

שםדאמרהמשכןדמלאכתבברייתאכדאיתאיהיו
ממנהת"ללהוידביקםאבריםיעשהאנישומע
אפי'פסולדגרוטאותהמלבי"םכתבולפי"זיהיו,

לאיהיודממנהקראדבהךמתכותמינימשאר
מובןאינוזהבכתיבדלאשכתב[ומהזהב,כתיב

כפתוריהגביעיהדכתיבקמאבקראדהאלכאורה
ועשיתדקראברישאכתיביהיוממנהופרחיה
כפתוריהםדכתיבובקראטהור,זהבמנורת

זהבאחתמקשהכולהכתוביהיוממנהוקנותם
מפסיקהפסוקיםדבב'דכיוןבכונתווצ"לטהור,

דממנהאמרינןלאזהבוביןיהיוממנהביןאתנחתא
באהדאמרינןומהזהב]באהעלדוקאקאייהיו
מיןדזהובמקשהאלאאינוזהמקשהבאהזהב

כתבומשו"העשתמןאלאחלולהתהי'שלאקשה
מתכותמיניבשארמעכבאינודחלולההרמב"ם

דינאבעיקרוהנהעכ"דנ"מ,איןבגרוטאותאבל
גרוטאותגבידהאכהמל"מולאדבריונכוניםודאי

מינימשארביןזהבמשלביןהרמב"םחילקלא
מןלעולםבאהואינהשכתבדמהוע"כמתכות,

טובאדקשהאלאבדיעבדגםדפסולזהוהגרוטאות

גרוטאותדדיןלהדיאדאיתאכ"חבמנחותהגמ'מד'
ילפינן ממקשה.

מיןשאינוהואדגמ'דגרוטאותהמלבי"םוכתב
כפירש"י,דלאדהואוכתבחלולה,אלאקשה

גרוטאותפי'הערוךדגםחדאתמוהים,ודבריו
מקומותמהרבהע"זוהביאמתכות,כלישברי
הרמב"םשכתבמהדבריודלפיועודבגמ',

עלמכויןוהרמב"םבגמ'דאמרמהאינוגרוטאות
דבריוולפישברים,עלמכויןאינווהגמ'שברים

כלל,דשבריםפסולהוזכרלאבגמ'בברייתא
לאג"כובספריהספרי,מדבריזהלמדוהרמב"ם

מפרשדספרידגרוטיגרוטאות,בלשוןהוזכר
מההואהרמב"םדכתבוגרוטאותקשה,מיןשאינו
זהכלובודאיאבריםיעשהשלאבספרידאיתא

הרמב"םשהזכירגרוטאותולשוןכלל,מיושבאינו
דצריךאלאבגמ',בברייתאשהוזכרמהבודאיהוא

לדיןחלולהדיןביןהרמב"םשחולקמהישוב
צריךוכןממקשה,ילפינןדתרווייהוכיוןגרוטאות

גרוטאותללמודבגמ'בברייתאדהוצרךמהבאור
בברייתאודרישיהיו,ממנהדכתיבכיוןממקשה
וידביקםחבריםלעשותשאפי'המשכןדמלאכת

נתמעט מקרא דממנה יהיו.

אומןמעשהקשהמיןמקשהמפרשבספריוהנה
חדאדינים,ב'זהבפי'דישונראהקורנס,מעשה
תהי'שממילאדקמזהבתהי'שלאקשהמיןשתהי'

מעשהאומןמעשההספרימפרשועודחלולה,
עשתכמוקשהדברשלדרכושזהומשוםקורנס,

בקורנסלהכותצריךכליממנושכשעושין
מקשהוז"לבמנחותשפירש"יוכמוולמשכו,

משוךנגידכדמתרגמינןאחתחתיכהמשמע
דברמשמעמקשהאחת,מחתיכההכלשנמשך
נקשןלדאדאוארכבותיוכדכתיבונהלםהמוכה
בלשוןעודשמפרשרש"ימד'ומבוארעכ"ל,
הספרידבריעלב'פי'וזהוהכאהלשוןמקשה

עללפרשישנגידלשוןוגםקורנס,מעשהדמפרש
אלאבערוך,כמבוארהכאהעללפרשוישמשיכה



שלאללמודבספריהוצרךלמהבאורצריךדלפי"ז
לומרוצריךיהיו,דממנהמקראאבריםיעשה

קראוכןיהיו,ממנהוקנותםדכפתוריםקראדעיקר
דהו"אמשוםהואיהיוממנהופרחיהדכפתוריה

להםדישכיוןמהמנורהנפרדיםלעשותםשאפשר
ילפינןהויולאלהמנורה,אח"כולחברםבפ"עשם

דמ"מאלאהמנורה,גוףעלדקאידמקשהמקרא
יהיוממנהוקנותםכפתוריהםבקראדכתיבכיון

דמקשהמבוארא"כטהור,זהבאחתמקשהכולה
שכלשצריךיהיודממנהקראעלפי'הואאחת

שלאזהלעניןודאיוזהאחתמקשהתהי'המנורה
תהי' מן השברים אלא מקשה אחת.

א'תרומה,בפ'בקראכתיבמקשהפעמיםב'והנה
ב'המנורה,תיעשהמקשהטהורזהבמנורתועשית
קמאדקראונראהטהור,זהבאחתמקשהכולה

ב'עלאתישפירהמנורהתיעשהמקשהדכתיב
דקמזהבולאקשהמיןהעשתמןשתהי'א'הדינים,
הכאהע"יאונמשכתשתהי'ב'חלולה,שתהי'

אבלמשברים,לחברהולאאחדמעשתבקורנס
שלאבעיקרזהויהיוממנהעלפי'דהואב'מקשה
שתהי'אלאמאבריםאומשבריםאותהיעשה
הואדבודאימקשהכתיבדעכ"פאלאאחד,מעשת

לעכבמקשהמקשהבגמ'אמרינןושפירקשה,מין
אלאכדפירש"י,תרומהדפ'מקשהפעמיםב'וזהו

קראמפרשדמקשהדקראדבהאנ"מאיכאדמ"מ
לאיהיודממנהקראדבתחלתכיוןיהיו,דממנה

הךא"כאתנחתא,כתיביהיוממנהועלזהב,כתיב
בשארדג"כאלאבזהבדוקאאינויהיודממנהדינא
יעשהשלאדכ"שמסתברא"כמתכות,מיני

דבלאלומרצריךדע"כואףמשברים,המנורה
דקפידולומרלחלקאפשרהי'מקשהדכתיבקרא
יעשהשלאופרחיםכפתוריםהקניםעלדוקאקרא

אחתמקשהכולהדכתיבכיוןאבלבפ"ע,אותם
שתהי'צריכההמנורהדכלדינאחדדהואמוכח

דכולהקראמהךדרישלאהגמ'והנהאחת,מקשה
אלאמקשה,באהזהבבאהטהורזהבאחתמקשה
כיוןטעמאמהךהואואפשרבהעלותךדפ'מקרא

כתיבדלאיהיודממנהקראתחלתעלפי'דהוא
זהב.

דפ'מקראהגמ'דדרישדמהמבוארועכשיו
זהבבאהזהב,מקשההמנורהמעשהוזהבהעלותך

דזהמקשה,באהאינהזהבבאהאינהמקשה,באה
ולאקשהמיןשיהי'דצריךדינאהךעלאלאאינו

אותהיעשהשלאאבלחלולה,תהי'ושלאדקמזהב
ועליהיו,דממנהמקראזהדילפינןכיוןמשברים

שלביןחילוקאיןבזהאחת,מקשהכולהכתיבזה
קראדמסייםומהמתכות,מינישארשלאוזהב
כמש"ככפתוריםבאהזהבבאהדרשינןטהורזהב

וכברהתוס',כד'משמעלאהגמ'מלשוןאךבתוס',
כסדרדורשאינודבברייתאבתוס'כןכתבו

ולכןאח"כ,דכתיבטהורזהבככרדרישדמקודם
יעשהטהורזהבדככרמקראדרקנראההי'יותר
זהבבאהוכןככר,באהזהבבאההכל,דרישאותה
כולהדכתיבומהופרחים,כפתוריםגביעיםבאה

ממנהעלקאיקראדהךכיוןטהורזהבאחתמקשה
למצוה,אתיטהורזהבהךלכןזהב.כתיבדלאיהיו

מקראידעינןלאוא"כופרט,לכללאתיקמאדקרא
ומלקחיהדכתיבומהבזהב,מצוהדאיכאקמא

הוידלאלמצוהצריךנמיזהטהורזהבומחתותיה
דדוקאדרשינןלאקראמהךולכןממנורה,ידעינן

אלאממעטינןהוילאטהורזהבדככרומקראזהב,
מקשהלאאבלופרחים,כפתוריםוגביעיםככר
ולכןיהיוממנהעלקאידמקשהכיוןשכתבנווכמו

בהעלותךדפ'מקראמקשהבאהזהבבאהממעטינן
חלולהתהי'שלאמקשהמיןאלאאינוזהאבל

אותהיעשהשלאאבלזהב,באהאםדוקאדבזה
משברים בזה אין נ"מ דהא כתיב ממנה יהיו.

הר המוריה

וכו'דתניאד"השםהתוס'כתבווכו'.שאראבל
כפתוריהםל"ופסוקשםמדכתיבילפינןדזה

טהורזהבאחתמקשהכלהיהיוממנהוקנותם
בשלימותהר"לכולהבאהדאימתיר"לוהיינו



זהבשהיאבזמןהיינוופרחיהכפתוריהגביעיה
כיוןומשו"המתכותמינימשארכשבאהולאטהור

התםהש"סמקשהלכןוקנותםזהבפסוקדכתיב
אינהזהבבאהאינהקניםבאהזהבבאהואימא

דהו"מוה"המיקריפמוטההואומשניקניםבאה
דלאלשנוייוהו"מיריכהבאהזהבבאהלמיפרך

בתוס'ועיי"שהיטיביעו"שירךבלאמנורהמיקרי
ד"ה שפודים וכו' יעו"ש.

ל"טפסוקשםמדכתיבילפינןזהוכו'.ככרכולה
האלה.הכליםכלאתאותהיעשהטהורזהבככר

ומש"כ עם נרותיה יבואר לקמן סעי' ו' אי"ה.

דמלאכתובברייתאבש"ס.שםוכו'.מןמקשה
מדכתיבזהדילפינןהתוס'וכתבופ"ט.המשכן
וכןזהב.מקשההמנורהמעשהוזהד'.ח'במדבר

היינוזהבתריעודנשארבש"ס.בהדיאשםהוא
לכללאתידהואטהורזהבמנורתועשיתל"אשם

טהורזהבומחתותיהומלקחיהל"חשםועודופרט
וכו'דתניאד"הבתוס'יעו"שבזהבשמצוהלהורות
היכאר"ללכאורהוכו'העשתותמןרבינוומש"כ
מןלבאצריכהמקשהובאההזהבמןבאהשהיא

באהשהיאהיכאאבלהגרוטאותמןולאהעשתות
כשרהמקשהלבאצריכהאינהדאזמתכותמשאר

לשוןמפשטותלכאורהנראהכןנמיהגרוטאותמן
רבינואבלהנ"להמשכןדמלאכתוהברייתאהש"ס

מןבאהדאינהשכתבה'בהלכהדעתוכןלא
בספריתעייןאםאבליעו"שלעולםהגרוטאות
דחדקצתיתיישביעו"שס"אפיסקאבהעלותך

מןולאהעשתמןר"לקשהמיןדרשינןמקשה
בזרע(וראיתייעו"שהמיניםאכלוקאיהגרוטאות

אףאנישומעבילקוטה"גוז"לשכתבשםאברהם
דאילונכוןהואוכןוכו'ת"לכןמשהבמנורת
רקהגרוטימןלעשותמותרעולמיםביתמנורת

מניןידעתיולאעכ"להכתובהקפידמשהבמנורת
אסורמנורהשבכלמבוארוברבינוכךלוברור

שארבשלאפי'מדאסרועודהגרוטאותמןלעשות
במל"מועי'משה.אשלקאילאוודאיוזהמתכות

מןאותהעושיןואיןרבינודכתבדהאשכתב
בדיעבדאבלדווקאלכתחלההיינווכו'הגרוטאות

ערךבערוךועי'וצ"ע.יעו"שתמהע"זוגםכשר
ברזלשבריהיינודגרוטאותקמאבפי'שכתבגרט

מתכותמינידבשארלרבינוראיהמזהא"כיעו"ש
הךעליענהמהלפי"ז(אבלגרוטאותפסולנמי

פסולהמתכותמינישארשלשםדאיתאדחצוצרות
דחוליןפ"קבתוספתאהואוכןכשרומגרוטאות

יעו"ש וצ"ע) סוף דבר נבוך אני בזה וה' יאיר עיני.

דאםמשמערבינולשוןמדקדוקהמל"מעודוכתב
כללבהעושיןאיןמתכותמינישארמשלבאה

דכתבומהאוכ"מיעו"שופרחיםכפתוריםגביעים
אלמאיעו"שוכו'שפודיםד"הע"בשםהתוס'

דישודעהדברים.אלובהעושיןאיןנמידלכתחלה
ח'סעי'קמ"אסי'ביו"דמש"כקצתעיוןמקוםלי

משאראפי'יעשהלאשבעהשלאבלוז"לשכתב
ופרחיםכפתוריםגביעיםבלאואפי'מתכותמיני
אפי'מאיא"כמתכותשארעלדקאינימאואםוכו'
הוידהכיטפיגרעכפתוריםגביעיםבלאדהא

זהבבשלוהאזהב.אשלדקאיוצ"לבמקדש.
לאאמאיוא"כופרחיםכפתוריםהגביעיםמעכבים

ומצאתיל"ו)ס"קבש"ך(ועיי"שזהבלאיעשה
דברבלאדאפי'פסקזהשמטעםשורבבכור
ישאבלכש"ך.ודלאיעו"שעושיןאיןהמעכב

אתמעכביןופרחיןכפתוריןהגביעיןאםלעיין
איןאםדה"קי"לזהאתזהמעכביןדהאיהמנורה

י"למ"מאבלנעשיןאיןהשארגםנעשיתאחת
הדבריםאלובליבדיעבדמנורהלעשותדרשאי

הש"ךכוונתזהוכיאפ"לבזהאוליכיבזהוצ"ע
ומהרבהבזה.וצ"עהיטיב.יעו"של"ובס"קשם

וצ"עמתכותמיניאשארדקאימשמעאחרונים
מתכותשארבשלעבידדאםדס"ללדעתם(וצ"ל

דגםואףדמישפירופרחיםכפתוריםגביעיםג"כ
עבידאםאבלדא"צהיינולעשותםא"צלכתחלה

שפיר דמי טפי וצ"ע).



שהביןבמההמל"מדברייתכנוכיראיתישוב
מתכותמיניבשארפסולגרוטאותכירבינומדברי

רבהוטעמאוכנ"לבדיעבדולאדווקאלכתחלה
לעכבקראדהדרי'במקשהשמצינוכיוןבזהאית

היינוממקשהמתכותשאראימעיטכיוממילא
משא"כלכתחלהולאמיעטיהדמדיעבדמסתברא
דהדריהמצינודלאופרחיםכפתוריםבגביעים

אפי'מתכותשאראימעיטכיא"כלעכבהכתוב
לכתחלה אימעיט ואכתי צ"ע בזה וה' יאיר עיני.

עלדקאימשמעמרןמדבריוכו'.חלולההיתה
וראיתימקשהנקראלאדזהומטעםמתכותשאר

וכו'חלוליןהיודהקניםשםבתורהשפי'בראב"ע
גםוקאיכןהוארבינודעתדגםלהיותויכוליעו"ש
חלולהואדקנהדייקיקנהדמלשון(וי"לזהבאשל
מדברילזהמקוםיודעאיניעתהולעתמקום)בכל

לחשמונאיםלהםהיהדלמהלעייןוישרז"ל
הו"לבעץבשלולחפותןברזלשלשפודיןלעשות
רכיםיהיושלא(ואוליחלוליןבעץשללעשות

ויכפפו כמו של בדיל) וצ"ע בזה.

לעולםתיבתהשמיטמרןוכו'.הגרוטאותמן
הגרוטאותמןאותהעושיןואיןומש"כוז"לוכתב
ופירש"ימקראלהויליףרבההקומץבפ'וכו'

דבאמתכוונתוונ"למרןעכ"לשבורזהבגרוטאות
מתכותשארמןאותהכשעושהדאפי'רבינומש"כ

גםמקורונעלםזהדברהגרוטאותמןיעשנהלא
דאיןהדיןגוףעלרקמקורולערותבאולאממרן
הזהבמןבאהאםוהיינומגרוטאותאותהעושין
רש"ילשוןוהביארבהמהקומץזההביאולכן

מהמסולק(ובזהוהבןזהבעלדכוונתולהורות
י"בס"קלעילמש"כועי'המל"מ)עליושתמה

דנעלם מקורו של דעת רבינו.

יד איתן

ביןהגרוטאותמןלעולםאותהעושיןואין
וכתבמתכיות.מינימשארביןזהבשלשהיתה

שאףזהלרבינומנ"ליודעשאינולמלךהמשנה
מןלכתחילהאותהעושיןאיןמתכיותמינימשאר

הקומץבפ'דמייתידברייתאדמלישנאהגרוטאות
באהאינהזהבבאהאינהמקשהבאהזהבבאה

וש"דבאהאינהלכתחילהדאףמשמעמקשה,
מדאיתארבינוכןשלמדונראהמגרוטאות.

שלמנורהאיןוז"לבהעלותךפ'דספריבברייתא
מקשהמיןלהןאיןאםאבלכסףשלעושיןזהב
שלאיןבחצוצרותמשא"כגרוטימיןעושיןאין

מקשהמיןלהןאיןאבלזהבשליעשולאכסף
פסולבמנורההכשרנמצאגרוטימיןעושין

ואיע"כ.במנורהפסולבחצוצרותכשרבחצוצרות
גרוטיממיןש"דזהבבאהשאינהדמנורהאיתא

בחצוצרותכשרקאמרהיכיא"כלכתחילהנמי
דכשרבכה"גהאגרוטימיןדהיינובמנורהפסול

מיןבמנורהג"ככשרכסףבשלדהיינובחצוצרות
גרוטימיןבאהאינהדלכתחילהמוכחאלאגרוטי.

דפ'ברייתאוע"כזהב.שלבאהאינהאפי'במנורה
להכשיראלאאינהמקשהבאהאינהדקתניהקומץ
אלאהוילאפסוללשוןבספרידקתניואע"גדיעבד

לכתחילה וכהג"מ בפ"ז דפסחים ובכמה דוכתי:

ישועות מלכו

במחילתלן.מנאדגרוטאותפסולא"כבמל"מ.
כבוד תורתו לא נראה כן עיין בתשובות להראב"ן:

מקשה.שאינהלומרדהיינולפרשנראהבכ"מ.
לרבינוהיהאוליע"זחולקורש"יבסוגיאהיטבעי'

גירסא אחרת:

לחם יהודה

בשעשאוהבד"אוכו'.זהאתזהמעכביןוכולן
החכםהקשהוכו'.מתכותמינישאראבלזהב

משמערבינודמלשוןנר"וקינקיידידיהכהה"ר
ובפ'מתכותמיניבשאראףמעכבידגרוטאות

זהבבאהבהדיאברייתאאיתאכ"חדףהקומץ



וצ"ע:מקשהבאהאינהזהבבאהאינהמקשהבאה
לשוןשנדקדקבמהלתרץנראהההדיוטאניולי

דממ"שאדידיהדידיהקשהדלכאורהרבינו
בהעושיןאיןמתכותמינישאראבללשונובתחלת
וכו'זהבהבאהמנורהוכןכתבוהדרוכו'גביעים
ביןלחלקדבאמשמעהעשתות.מןמקשהותהיה

לאאבלמקשהדצריךהואובזהבלמתכותזהב
המנורהקניז'לקמןממ"שג"כמשמעוכןבמתכות
ביןזהאתזהמעכביןנרותיהוז'זהאתזהמעכבין
מתכותמינישארשלשהיתהביןזהבשלשהיתה

שארדמעכביןהואובנרותדבקניםדמשמעע"כ.
כוונתובוודאיהדבריםבשארלאאבלמתכותמיני

המנורהקניז'בד"ההתוס'כוונתהיאז"לרבינו
מןלעולםאותהעושיןואיןכתבואיךיעו"ש,וכו'

אףמעכביןדגרוטאותדמשמעוכו'הגרוטאות
מעכבילאגרוטאותדלעולםוצ"לבמתכות.
באאםלכתחילהאבללעיכובאוהיינובמתכות
מןאותהעושהאינומתכותממינילעשותה

הגרוטאות ובזה יתורץ דידיה אדידיה:

מחתאבחדאבברייתאהאהאומנליהוא"ת
היכיוכיוככרדגביעיםאינךבהדימחתינהו
ה"נרבינוכמ"שלכתחלהאפי'הואדהנךדמיעוטא

זהדלמדוי"ללכתחילה.אפי'הואדמקשהמיעוט
מהגרוטאותבעשאוםדכשריםהחצוצרותמן

הברייתאלשוןכדמוכחבדיעבדדוקאכןואע"פ
בהודכתיבחצוצרותדשאנילדחותישומיהושם.

אהניאלמאילכתחילהלמעטדאתאלאוואימקשה
הך מקשה:

הוומקשהמינידתריסוברז"לדרבינוי"לועוד
חלל,בויהאשלאלאפוקיקשהפירושומקשהחד

דהאלרבינווס"לגרוטאותלאפוקימקשהוחד
אםהיינומקשהבאהאינהזהבבאהאינהדאמרינן

אימעוטלאגרוטאותאבלכשירהחלולההיתה
ובהכיגרוטאות.פוסלמתכותבמיניאףולעולם

תרומהבפרשתתריכתיבימקשהדארבעהניחא
אמקשההויהכתיבועודבהעלותךבפרשתותרי

חמשהדכתיביכמאןוהו"לתרומהדפרשתקמא
לעכבוחדגרוטאותלעכבוחדלגופיהחדמקשה
למעטוחדמתכותמינישארלמעטוחדחלולה

זהבחמשהגביהתוס'שדקדקווכמוחצוצרות
כתיבי ודוק:

מקשהלילמההוומקשהמינידתריכיוןוא"ת
למיעוטאואימאדחצוצרותלמיעוטאדסיפא

היאדכתיבכיוןוי"לכשירה.דגרוטאותדמתכות
כדמסיקמנורהשאינודברלמעוטידאתאמשמע

כיוןקשהאכתיתימאוכיחצוצרות.לגביהיא
ממעטינןאמאיחלולהמתחלהלמעטטפידמסתבר
עשתלמעוטידאתאנמיולימאבחצוצרותגרוטאות
עיקרןעשוייןדחצוצרותכיוןליתאהאחלולה.

ובזהחלולההיאאםאעשתקפדינןלאלחלל
חלולההיתהאםשכתברבינודעתלנויתורץ

הוזכרלאוזהמתכותמינישארעלדקאיכשירה
כלל בש"ס ולפי מאי דכתיבנא אתי שפיר:

דהגביעיםלקמןהרבדסוברכיוןי"לועוד
כדמוכחהככרמכללהםוהפרחיםוהכפתורים

א"כמקשהלהיותצריךהככרוכלבסמוךלשונו
באאםהיינוממקשהמתכותדממעטדהאנימא

כשריםמתכותבמיניוכו'הגביעיםלעשות
כלללעשותןרוצהאינואםבלא"הדהאהגרוטאות

הקניםדהיינוהמנורהבגוףלעולםאבלמעכבי,לא
וכוונתבמתכותאףהגרוטאותפוסליןוהנרות

גוףעלהיאבמתכותאףפוסליןדגרוטאותרבינו
רבינוולדעתהמנורה.גוףשהואוהנרותהקנים

כמובברייתאהכתוביםסדרהיפוךשפיראתי
דמקשהמיעוטקאיזהדלפישם,התוס'שהקשו

אדסמיך ליה דהיינו גביעים וכו' ודוק:

מעשה רקח

נראהכתבז"למרןכשרה.חלולההיתהואם
ידעתיולאע"כ.מקשהשאינהלומרדהיינולפרש

כפשוטןהדבריםהניחלאולמהלזההכריחומי



משוםנראהאךקפידה.בזהאיןחללבוהיהדאם
דכוונתופירשלכךבגמראזהדיןמצינודלא

באהכ"חדףבגמראשםמ"שוהיינומקשהשאינה
מקשהבאהלאזהבבאהלאמקשהבאהזהב

אשאראלאקאילאחלולההיתהדאםהךולפ"ז
בעינןבהכרחזהבדאילושהזכירמתכותמיני

היתהואםפי'ז"לספרקריתהרבאכןמקשה.
ע"כאמקשהאלאקראקפידדלאכשירהחלולה
קשהולדידיהז"למרןדבריהיפךשהואנראה
ז"למרןלדבריוגםזהדיןרבינוהוציאמהיכן
דלעולםאח"זרבינושהזכירהגרוטאותמדיןקשה

משוםטעמאדהיינובגמראומבוארעושיןאין
דיעבדהאלכתחילהדהאכתבז"לוהמל"ממקשה.
אותהעושיןאיןכתבדרבינוכלליתכןולאעיי"ש
היאלעולםתיבתקאמרלכתחילהואילעולם
יתכןדלאדמשמעותהודאיאלאומיותרתטפילה

אךבדיעבד.ואפי'לעולםמגרוטאותלעשותה
היתהדאםזהדיןהוציאדרבינונראההאמת
למאידסיפהמקשההתםמדאמרינןכשרהחלולה

מנורהגבירחמנאמעטוכו'חצוצרותלמעוטיאתא
מיעטאלאוואםע"כחצוצרותולאהיאהיאמקשה

ומינהחלולההיאאםאףדוקאמקשהבעינןהוה
בהפוסלאינוהחלולמקשהדבעינןאףדמנורה

מרןעלהנ"להקושיאכחהתתתוסיףשכןוכיון
מקשהשאינהלומרדהיינולפרשנראהשכתבז"ל

עשתדהיינוגמורהמקשהשאינודכוונתוואולי
פשוט ועיין מ"ש לקמן:

כברהגרוטאות.מןלעולםאותהעושיןואיןה.
לעולםתיבתדמדקאמרהקודםבדיבורכתבתי
פרקצייןז"לומרןקאמרבדיעבדדאףמשמע
ז"להמל"מעליווכתבע"כמקראלהויליףהקומץ

ידעתילאהצעירואניע"כ.הואהיכןידעתילא
להדיאלהיליףשםשהריז"להמל"מקאמרמאי

וצ"לוהויהמקשהמדכתיבגרוטאותלפיסול
בהפסלידגרוטאותמנ"למתכתדבשלדכוונתו

אינהזהבבאהאינהדרשינןברייתאבאידךדהא
רבינודבריעלעצומהקושיאוהיאמקשהבאה

להרבראיתיוהנהז"ל.יהודהלחםלהרבעודועיין
מןלעולםאותהעושיםואיןשכתבז"לספרקרית

לעכבזמניתריכתיבמקשהדמקשההגרוטאות
ע"כמתכותמינימשארביןזהבעשאהביןוכו'

הראשונההברייתאשהביןלהדיאמשמע
(ומזהמתכותמינילשאראףלעיכובאדגרוטאות

עייןיהודהלחםוהרבהמל"מלדבריעודקשה
מרבינןדכימשוםטעמאדהיינונראהעליהם)
דהאמקשהבהובעינןמתכותמינישארמתעשה

לומרצריךלפ"זאשרקיימאאמקשהתעשהתיבת
באהדאינהדדרישברייתאכאידךרבינופסקדלא
דכיוןקשהדאכתיאלאמקשהבאהאינהזהב

דוקאבזהבלאוקמאמצינןמקשהמקשהדדרשת
היכיכימתכותמיניבשארגםלפרשההכריחומי

ורמזאחרתברייתאדמצאוי"לאהדדידליפלגו
מייתיע"בדלקמןשםספרקריתהרבאותה

כללמנורתועשיתופרטיכללידרישדרביברייתא
מהוכו'וכללחזרהמנורהתעשהמקשהפרטזהב

ע"כמתכותשלכלאףמתכותשלמפורשהפרט
בעינןמתכותבשלדאףמשמעהכילהומדיליף

ראהולכךלהדיליףהואדמניהלעיכובאמקשה
מתכותבשלאףהראשונההברייתאלפרשרבינו
פרקבתוספתאמצאתיעודתרתימקמיחדאוסמי

מנורהבגמ'דחוליןבפ"אג"כהובאהדמנחותט'
פסולההגרוטאותמןהעשתמןאלאבאהאינה

כשרהאינהחצוצרותכשרהמתכותמיניומשאר
מינימשארכשרההגושמןעשאההכסףמןאלא

פסולבמנורהכשראומרנמצאתפסולהמתכות
ע"כבמנורהפסולבחצוצרותכשרבחצוצרות

פסולבמנורהדזהבדומיאדהוימתכתדשלמשמע
שלשהיתהבחצוצרותדכשרבהשוהגרוטאות

כסף ופסול במנורה של מתכת:

מרכבת המשנה

לפרשנדחקובמל"מבכ"מעייןחלולה.היתהואם
מתכותמינימשארדבבאהבדברחילוקיםדשלשה

לעשותאסורופרחיםכפתוריםגביעיםלענין



ולעניןעבידדבעיוהיכיקפידאאיןככרולענין
טובאדחוקיםודבריוכשרבדיעבדדוקאמקשה
פסולההגרוטאותמןבברייתאדקאמרהאדא"כ

המל"מלדרךפירושוכשרהמתכותמינימשאר
ובעשאהפסולההגרוטאותמןזהבשלדבעשאה

ואיןכשרההגרוטאותמןאפי'מתכותמינימשאר
מנורהדקאמרהברייתאבתחלתהלשוןעלנופלזה

למימרהו"לואיפכאהזהבומןהעשתמןבאה
דהויהדכיוןותוהעשת.ומןהזהבמןבאהמנורה

מיניבשארגרוטאותלרבותמנ"לקאיאמקשה
מןשיהיהעיכובמקריזהאיןדא"כותומתכות.
מעכבעשתאיןמתכתשלשכשהואכיוןהעשת
בשלדמעכביןופרחיםכפתוריםגביעיםכמווהו"ל

בשלמעכביןשאינםהואילעיכובאחשיבולאזהב
מתכת.

בגמ'דקאמרהאמפרשדרבנויראהישרהולךוכל
באהאינהזהבבאהאינהמקשהבאהזהבבאה

דהריהעשתמןבאהדאיננהלמימראלאומקשה
מןשיהיהמתפרשמקשהדעניןאלאמעכבעשת

הילכךחללבלאאטומהשתהיהמתפרשגםהעשת
העשתמןשיהיהדמקשהועיכובאהויהשדינן

איננושאוטםמקשהבאהזהבדבאהומיעוטא
בפשטמוכרחוזהחלולה.להיותורשאימעכב

ואח"כמעכבדעשתקאמרדמעיקראהברייתא
ואוטםדעשתואע"גמעכב.אינודמקשהקאמר

מסתבראאפ"המקשהמתיבתילפינןתרוויהו
לעשותא"אהגרוטאותדמןטפימעכבדעשת
עושיןאיןדפי'פשוטנראהגםכלל.אטוםמקשה

דאיןהיכיכילעשותצריךדאיןפי'גביעיםבה
היתהאםפי'וכןככרמשקלעללהקפידצריך

ואםרבנוכתבמדלאלכתחילהאףכשרהחלולה
דעתהמל"מהסיבובחנםכשרהחלולהעשאה

הדיןמוצאבמקוםונדחקרחוקהלכוונהרבנו
והנכון כמ"ש:

נתיב מאיר

שארושלוכו'(המנורה)זהבבשעשוהבד"א
היתהואםמשקלהעלמקפידיןאיןמתכותמיני

חלולההיתהואםהכ"מופירשכשרה.חלולה
ואיןאיתאה'ובה'מקשהשאינהלומרדהיינו
שלשהיתהביןהגרוטאותמןלעולםאותהעושין

אלמאע"כמתכותמינישארשלשהיתהביןזהב
מיניןבשאראפילוהגרוטאותמןעושיןדאין

היארבינודשיטתדצ"להמ"לוכתבמקשהדצריך
משארעושהאםאפילומקשהצריךדלכתחלה

עושהאםהגרוטאותמןגםכשרובדיעבדמתכות
הדיניןשניסתרייהאדאלת"המתכותמשאר
מנאידעתילאומ"מוז"להמ"למסיקאךאהדדי

אינהדקאמרדגמראלישנאואדרבאזהדיןליה
משמעכח.)(מנחותמקשהבאהאינהזהבבאה

רבינודמקורונ"לע"כמקשהא"צלכתחלהאפילו
דסיפאמקשהכח)(במנחותשםדאיתאמזהיהא

היוחצוצרותדתניאחצוצרותלמעוטיאתאלמאי
הגרוטאותמןעשאוםהכסףמןהעשתמןבאים

מנורהגבירחמנאמיעטהגמראומסיקוכו'כשרים
אלמאע"כחצוצרותולאהיאהיאמקשה

מןולכןמקשהמדיןחצוצרותממעטדבברייתא
חצוצרותבברייתאאיתאומ"מכשריםהגרוטאות

אלמאאחת)מחתיכה(פירשהעשתמןבאיםהיו
האלכאוראויקשהמקשהצריךדלכתחלה
דנתמעטצ"לע"כאלאמחצוצרותמקשהממעטינן

לאאבלכשרהשבדיעבדדהיינובדיעבדמדיןרק
וכןמקשהצריךלכתחלהולכןלכתחלהשלמדין
היתההחצוצרהה'ה'כה"ממה'פ"גרבינוהביא

הגרוטאותמןאותהעשהכסףשלעשתמןנעשית
רקממעטהואדמקשהאלמאע"ככשרהכסףשל

לומדולכןלכתחלהשלמדיןולאבדיעבדמדין
זהבבאהאינהאםדממעטינןנמיבמנורהרבינו
מדיןרקשנתמעטדוקאהיינומקשהבאהאינה

לכתחלהאבלכשירהשבדיעבדדהיינובדיעבד
כתבלכןזהבבאהאינהאפילומקשהצריך



הגרוטאותמןלעולםאותהעושיןואיןהרמב"ם
צריךאךמתכותמינישארשלשהיתהביןוכו'

שלהדיןרקממקשהממעטינןמדועהסבראלהבין
דבקדשיםי"ללכתחילהשלהדיןולאבדיעבד
לעכבהכתובעליושנהשיהאדצריךבכ"מאמרינן

מקשהדכתיבפסולההגרוטאותמןאמרינןכאןוכן
דצריךאמרינןהוההויהכתיבלאאיאבלוהויה

אלמאמעכבאינובדיעבדאבללכתחילהרקמקשה

וא'לכתחלהמצוהשלא'דיניןשניאיכאדבקדשים
ובז"נפסולהלאודאםדהיינועיכובדיןדאיכא

אחדמדיןרקוממעטתמיעוטחדהוההיאדמקשה
אפילוכשרהבדיעבדולכןבדיעבדשלמדיןדהיינו

ליכאלכתחלהשלדיןעלאבלהגרוטאותמן
וכןבחצוצרותעשתדיןלכתחלהצריךולכןמיעוט

במנורה של שאר מיני מתכות וניחא שיטת רבינו.

הלכה ו

יז)לז(שמותלא)כה(שמותַּבְּמנֹוָרהנֱֶאַמרֶׁשֲהֵריַהִּכָּכרִמְּכַללֵאינָןַהֶּׁשֶמןּוְכֵליְוַהַּמְחּתֹותַהֶּמְלָקַחיִם
ֶׁשַהּנֵרֹותִמְּפנֵיָטהֹורזָָהבנֵרֹוֶתיָהנֱֶאַמרְו�אָטהֹור.זָָהבּוַמְחּתֶֹתיָהּוַמְלָקֶחיָהְוָאַמרְוָחזַרָטהֹור""זָָהב

ְקבּוִעין ַּבְּמנֹוָרה ְוֵהם ִמְּכַלל ַהִּכָּכר:

כסף משנה

שתיבפ'וכו'.השמןוכליוהמחתותהמלקחיים
באותונרותיהמנורהתניאפ"ח)דף(מנחותמדות

רביהככרמןומחתותיהמלקחי'ואיןהככרמן
ולאהככרמןבאההיתהמנורהאומרנחמיה

במאיהככרמןבאותומחתותיהומלקחיהנרותיה
יעשהטהורזהבככרדתניאקראבהאימיפלגיקא

לרבותמנייןהככרמןשבאהלמנורהלמדנואותה
מרבהשאנייכולהאלההכליםכלאתת"לנרותיה

נחמיהר'דבריאותהת"לומחתותיהמלקחיהאף

ואליבאתנאיתרינחמיהאדר'נחמיהדר'קשיא
מןבאהמנורהאומרקרחהבןיהושער'נחמיהדר'

מןבאיםונרותיהומחתותיהמלקחיהואיןהככר
האלההכליםכלאתמקייםאנימהואלאהככר
סברידאמוראיבגמראואמרינןזהבשלכליםשהיו
פסקומש"ההככרמןבאותונרותיהמנורהכמ"ד
זהבבמנורהנאמרשהרירבינוומ"שכן.רבינו
טהורזהבומחתותיהומלקחיהואמרוחזרטהור
דמלאכתבברייתאדאיתיהכתובמצאתיוכו'.

המשכן פ"ט:

הר המוריה



ב'פ"חמנחותבש"סמבוארכ"זוכו'.מכללאינן
ומוספיןתמידיןמהל'פ"גלקמןוע"עמרןוכמש"כ

שםשכתבבחומשכרש"ידלאוזהיעו"שהי"ד
משקלההיתהכליהכלעםהמנורהשכלל"טפסוק
מש"כאולםעליושהשיגוברמב"ןיעו"שככר

ואמרוחזרטהורזהבבמנורהנאמרשהרירבינו
מרןוכתבוכו'טהורזהבומחתותיהומלקחיה

דמלאכתבברייתאהואשכןכתובשמצאע"ז
שנויהפ"טהנ"לבברייתאלפנינווהנההמשכן.

שהובאתמהכפילהעתיקהואמרתיבדקדוקשלא
משהשעשהמנורהוז"להתורהעלברמב"ן
וטעונהמקשהוטעונהזהבשלבאההיתהבמדבר
מנורתועשיתשנאמרופרחיםוכפתוריםגביעים

ת"לוידביקםאיבריםיעשהאנישומעטהורזהב
ממנהשיהיונרותיהאתלרבותמנייןיהיוממנה
כפתוריהגביעיהמרבהשאנייכוליעשהת"ל

נרותיהאתלרבותראיתומהאותהת"לופרחיה
אתשריבהאחרופרחיהכפתוריהגביעיהולהוציא
שהןנרותיהאתאנימרבהמיעטהכתובנרותיה
ופרחיהכפתוריהגביעיהאניומוציאעמהנעשין
ומחתותיהמלקחיהלרבותומניןעמהנעשיןשאין
ואתהצבתיםאתמרבהשאנייכולתעשהת"ל

מלקחיהלרבותראיתומהאותהת"להמלקטאות
המלקטאותואתהצבתיםאתולהוציאומחתותיה

מלקחיהאתאנימרבהמיעטהכתובשריבהאחר
אתאניומוציאעמהמשתמשיןשהןומחתותיה

ר'עמהמשתמשיןשאיןהמלקטאותואתהצבתים
מככרכלי'ואיןמככראותהאומרקרחהבןיהושע

מקייםאניומהאותהיעשהטהורזהבככרשנאמר
רבינוודבריעכ"לטהורזהבשיהיוכליהכלואת
איתרביזובברייתאאדרבהוהנהבההוזכרולא

ואימעיטרבינוכדברישלאומחתותיהמלקחיה
שריבהשםבספרי(ועי'ופרחיהכפתוריהגביעה

שלאוזהמקשהשבאיןופרחיהכפתוריהלגביעיה
לארבינודבריא"כוהנההנ"ל)הברייתאכדברי
כלמוכרחתאיןרבינוראייתגםמקום.להםנמצא

משוםטהורזהבא"צנרותפידאדרבהדי"לכך

בזהבוליעבידישראלשלממוןעלהתורהדחסה
לדחוק(וישוצ"עבש"סשםוכדאיתאדהואכל

דנרותנחמיהלר'אבלקרחהבןיהושעלר'דזהו
רבינודבריליישבישא"כטפילמנורהשייכין

והבן היטיב).

כרוב ממשח

שמצאז"למרןכתבוכו'.במנורהנאמרשהרי
לווקשההמשכן.דמלאכתבברייתאדאיתיהכתוב
אתוכתיבלמעטאותהמדכתיבטעמאיליףדבגמ'

לרבותהיינודכליהריבוייאומוקמינןכליהכל
המלקחיםלמעטהיינודאותהומיעוטאהנרות

טעמאונקיטדהש"סטעמאשביקואמאיוהמחתות
דאותהמיעוטאזהדכפיועודדברייתאאחרינא

טעמאדהאיוי"לאתאלמאיכליהדכלוריבוייא
למלקחיהאתאדמיעוטאלגלוייאתאדברייתא

ואע"גאיפכאודילמאלנרותוריבויאומחתותיה
חדומנורהדנרותמשוםבמלתאאיכארבהדטעמא

מלקחיםמשא"כהמנורהעיקרהםוהםנינהוגופא
אחרינאטעמאליהנקטהברייתאמ"מומחתות

ובמלקחיםטהורזהבנאמרלאדבנרותדכיון
אתאדריבוייאש"מטהורזהבנאמרומחתות

הככרמכללוהםטהורזהבבהןנאמרדלאלנרות
בעלמאמילתאגילויאלאדאינוטעמאהיינווא"כ

בןר"יאמרינןפ"חדףבגמ'התםדהאקשהאך
נרותיהואיןהככרמןבאהמנורהאומרקרחה

אנימהאלאהככרמןבאותומחתותיהומלקחיה
זהבשלכליםשיהיוהאלההכליםכלאתמקיים
ועשיתדכתיבבהוכתיבבהדיאזהבהש"סופריך

טהורזהבומחתותיהומלקחיהוכו'זהבנרותיהאת
נרותפידתימאמהונרותלפיאלאנצרכאלא

כלזהבישראלשלממונםעלחסהוהתורהמשחר
דזהבלש"סליהדמשמעהריע"כקמ"לסגידהו

נרותיהאתועשיתקראוה"קנמיאנרותקאיטהור
ולאטהורזהבכלםומחתותיהומלקחיהזהב

מקוםדהיינונרותלפיאלאריבוייאאיצטריך
ועשיתכתיבדלאטעמאוהיינובלבדהפתילה



דלעילדועשיתש"מטהורזהבומחתותיהמלקחיה
ודבורבזהזהקשוריםהכתוביםוסדראכולהוקאי
דמלאכתכברייתאדלא[ע"כ](מ"כ)וא"כהםאחד

ברייתאדהךכרחךעלהש"סוסוברהמשכן
ורחוקרבינולהמייתיהיכיוא"כהיאמשבשתא

להאייתידינאלעניןמידינפק"מדלאדכיוןלומר
דמשבשתאדכיוןכהלכתאהוידלאאע"גרבינו

להביאהלרבינולומהכללהיאברייתאולאוהיא
דמלקחיםדכיוןקפריךק"ומכחדהש"סוי"ל

דליהווקראקפידבלבדמכשיריםשהםומחתות
ריבוייאול"להמנורהגוףשהםנרותשכןמכלזהב

לאונרותיהאתדועשיתקראדאייתיואע"ג
ועשיתכתיבה"קאלאאחדדבורדשניהםלמימרא

ומחתותיהבמלקחיהוכתיבסתםזהבנרותיהאת
לאומשו"הלנרותשכןדמכלהואופשוטודאיזהב

דברייתאולתנאנחמןר'ולדעתזהבבהוכתיב
מכללדהםמשוםזהבבהוכתיבדלאטעמאהיינו
הואתנאדקאמרטעמאדהאיי"לא"נודוחקהככר

דכלמריבוייאהואטעמאועיקרבעלמאאסמכתא
פשוטושהואמשוםטעמאהאינקטורבינוהכלים

של מקרא:

משמעוכו'.השמןוכליוהמחתותהמלקחים
מכללשאינםאלאזהבהםהשמןדכלימדבריו

כתיבלאדקראלהמפיקמהיכאידעתיולאהככר
דמצאוצ"לטהורזהבומחתתיהומלקחיהאלא

דיליףואפשרהמשכןדמלאכתבברייתאזהרבינו
ואתהמאורמנורתאתדוכסומקראתנאלה

כליכלואתמחתתיהואתמלקחיהואתנרותיה
שמנה בהיקשן הכתוב זה לזה ודוחק:

מעשה רקח

טעותטהור.זהבומחתותיהומלקחיהאמרולא
מגדלובדפוסכןכתובתרומהדבפרשתהואסופר

כתובידכתבאחרבנוסחאמנםזהכלמחקעוז
וכןטהורזהבומחתותיהומלקחיהואמרוחזר

דמלאכתברייתאשהיאוכתבז"למרןהעתיק

רבינוהכריחלאלמהידעתיולאע"כ.המשכן
דףהתםכדאיתאומחתותמלקחיםלמעטמאותה

פ"ח בגמ':

ג"ככתבכךבמנורה.קבועיםשהנרותמפני
קשהוא"כהמנורהבגוףמקשהדהםמשמעלקמיה
הכהןהטיבדאםפסקז'הל'מקדשדביאתדבפ"ט

להדליקןלזרמותרלחוץוהוציאןהנרותאת
דהנרותנראהוהוציאהכתבולאוהוציאןמדכתב

חוליות,ע"יהיושפרקיםמשמעשהוציאהואלבד
שהןהכוונהכאןשכתבקבועיםשנאמרלאאם

ראיתיאךמקשה.שהיוולאמנורהשלמגופה
הנרותוכלוז"לשכתבז"לספרקריתלהרב

כדילפינןהככרמןבאותדהיודכיוןבקנהקבועים
הוי מקשה מחוברין לה ע"כ וצ"ע:

עדות ביהוסף

וחזרוכו'הככרמכללאינןוהמחתותהמלקחיים
נרותיהנאמרולאטהורזהבוכו'ומלקחיהואמר

דהאליקשיאהככר.מכללשהואוכו'טהורזהב
ליהנפקאתנאלחדהכיןדס"לנחמיהלר'בש"ס
מכללשתהיונרותיהלרבותהאלההכליםכלמאת

וא"כוהמחתותהמלקחייםממעטומאותההככר
הואשכןלומרואיןאחריתי.דרשאמביאהואלמה
פשוטהיותרכשמוצאהש"סראיתלהניחדרכו
ואפי'לרבוייהואנפישיתורהכליםכלהאידהא
המלקחייםלרבוייליהדרישקרחהבןיהושעלר'

רבינוולדבריהככרמןשבאותוהנרותוהמחתות
קשיאותואתא.דלמאיהכליםכלאתיעשהמה

ומחתותיהומלקחיההכתובכשאמררבינודלפי
ולאוכו'ומחתותאמלקחייםדוקאקאיטהורזהב

כלדאתדאמרלריב"קפריךבש"סואילואנרותיה
בהדיאזהבטהורהזהבמןשיהיולרבותבאהכלים
ומאיטהור.זהבומלקחיהוכו'נרותיהועשיתכתיב

לאוכו'דמלקחיהטהורזהבנחמיהלר'הלאקושיא
נימאלריב"קוא"כלבדםלהםאםכיקאי



זהבשתהיוהנרותלרבותהכליםכלאתדאיצטריך
טהור ומאי איצטריך עוד לשינוייא אחריתי:

דרשאלאורבינודלעולםליאחזהאניואשר
בנרותכתבדלאמהאאלאקאמרמדעתיהאחריתי

כלמאתולרבותלדרושהדברהכריחטהורזהב
דקשיאאותהמןהמחתותולהוציאהנרותהכלים

ולהוציאהנרותלרבויינחמיהלר'חזיתמאיליה
ומחתותמלקחייםלירביוהמחתותהמלקחיים

דחזינןכיוןהדברהכריחלהכינרותונימעיט
כתיבומחתותובמלקחייםזהבכתיבלאדבנרות

לאווהמחתותוהמלקחייםשהנרותמשמעזהב
נרותקמרבישפירמעתהא"כנינהומחתאבחדא
זהבכתבלאדלהכידי"לכיוןהכליםכלמאת

מאותהוממעטהככרמכללדהיוכיוןבנרות
טהורזהבבהדיאבהודכתיבומחתותמלקחיים
פריךומעתהנינהוהככרמכללדלאודמשמע

ביהכתיבבהדיאזהבקרחהבןיהושעלר'שפיר
טהורזהבהאיאיקשיאנפשךממהכלומר

האקשיאנמיקאיאנרותיהומחתותדמלקחיים
קאילאטהורזהבדהאיסברתואיכתיבבהדיא

איןדהאנינהוהככרדבכללתימהא"כאנרותיה
דהאטהורזהבמןיהיושלאס"דדהוהלומרסברא
שדיתואיהככרמןדבאותלעיללנרותיהשדית

סד"אומשניבעינןטהורזהבמלקחיהבהדילהו
ישראלשלממונןעלחסהשהתורהומשוםכלומר

הו"א דלא בעינן זהב טהור קמ"ל את כל הכלים.

בש"סבעצמוהדברזהליהקשיאדרבינוי"לועוד
כתיבלאבנרותהלאכתיבבהדיאזהבפריךדמאי
נרותלרבותהכליםכלאתבאלהכיוא"כזהב

דפירושןז"להואפי'ולהכיהטהורהזהבמןשיהיו
מאתנרותיהמרבינןלהכינחמיהדלר'דבריםשל
וקביעיזהבבהוכתיבדלאמשוםהכליםכל

והמחתותהמלקחייםמאותהוממעטינןבמנורה
לר'למימרליכאא"כבהשייכידלאכליםשהם

מדברשתהיוסד"אהוהדהנרותקרחהבןיהושע
אלאשמיאבשמיויציבאבארעאגיוראדזהואחר
קאיאנרותאףדמלקחייםטהורדזהבצ"לודאי
דאה"נומשניכתיבבהדיאשפירפריךכןואם

דהוכלמזהבתהיינהדנרותמימרמצינןדהוה
לרבותהכליםכלאתובאוכו'חסהשהתורהמשום
דכיוןלרבינודס"לא"לאוטהור.זהבמןשתהיו

ונמצאלריב"קוכו'סד"אבש"סמשנידקא
משו"הטהורזהבבהוכתיבדלאמשוםדבנרות

לןרווחאמעתהוכו'הכליםכלאתאיצטריך
הכליםכלמאתמרבהאינולר"נדאףשמעתתא

להושדינןטהורזהבבהוקאמרמדלאדהאנרותיה
להמפיקר"נבברייתאשבהדיאואףמינהלעיל
טהורזהבכאןמדכתבלרבינוס"להכליםכלמאת

ובנרות לא כתב בהו שדינן לה להנרות:

קרית ספר

הככרמכללאינםהשמןוכליוהמחתותהמלקחים
כלאתוכתיבומחתותמלקחיםלמעטאותהדכתיב
נאמרשהרימגופהשהםנרותיהלרבותהכלים

לאומרוצריךהיהולאטהורזהבבמנורה
הככרמכללהיושלאמפניאלאומחתותבמלקחים

שהםמפניטהורזהבנרותיהנאמרשלאוהרי
מכלל הככר שהם קבועים במנורה.



הלכה ז-ח

ֵּביןזָָהבֶׁשלֶׁשָהיְָתהֵּביןזֶהֶאתזֶהְמַעְּכִביןנֵרֹוֶתיָהְוִׁשְבַעתזֶה.ֶאתזֶהְמַעְּכִביןַהְּמנֹוָרהְקנֵיִׁשְבַעתז.
ֶׁשָהיְָתה ֶׁשל ְׁשָאר ִמינֵי ַמָּתכֹות. ְוָכל ַהּנֵרֹות ְקבּוִעים ַּבָּקנִים:

ַהְּמנֹוָרהְקנֵיֶׁשַעלָהֶאְמָצִעיַלּנֵרְּפנֵיֶהםֻּכָּלןַהְּמנֹוָרהִמןַהּיֹוְצִאיםַהָּקנִיםְּבֵׁשֶׁשתַהְּקבּוִעיםַהּנֵרֹותֵׁשֶׁשתח.
ְוזֶה ַהּנֵר ָהֶאְמָצִעי ָּפנָיו ְּכנֶגֶד קֶֹדׁש ַהָּקָדִׁשים ְוהּוא ַהּנְִקָרא נֵר ַמֲעָרִבי:

כסף משנה

משנהוכו'.זהאתזהמעכביןמנורהקנישבעה
שהיתהביןומ"שכ"ח).(דףרבההקומץבפרק

הכימתכותמינישארשלשהיתהביןזהבשל
קניםבאהזהבבאהנמיואימאבגמראאמרינן

מיקרי.פמוט1ההואקניםבאהאינהזהבבאהאינה
פירש"יכךבקניםקבועיםהנרותוכלומ"ש
אחדנרהיהוקנהקנהכלבראשנרותיהשבעה

כעין בזך ושם נותנין השמן והפתילות:

הקניםבששתהקבועיםהנרותששתומ"שח.
האמצעילנרפניהםכולםהמנורהמןהיוצאים

(דףהלחםשתיבפרקוכו'.מנורהקנישעל
שבעתיאירוהמנורהפנימולאלתניאצ"ח:)
אמצעינרכלפיפניהםמצדדיןשהיומלמדהנרות

והשארמנורהשלגופהעלעומדהאמצעיופירש"י
מצודדותהקניםשעלאותןקראומשמעהקניםעל

האמצעיהנרוזהומ"שמערב.שלאותהכלפי
נרהנקראוהואהקדשיםקדשיכנגדפניו

יתבאר לקמן בפרק זה:מערבי.

בן אריה

דףשבתנ"בכו'.קבועיםהנרותוכלומ"שכ"מ:
כ"ב ע"ב וע' תוס' שם ד"ה והא הכא:

[פירש"י מנורה קטנה]1

הר המוריה

כמש"כשםומבוארפשוטכ"זוכו'.זהמעכבין
מרן.

ב'פ"חדשםמסוגייאפשוטזהבקנים.קבועין
וכנ"ל הלכה ו' ועי' בשבת כ"ב ב'.

שכתבתימהלטעמיהאזילוכו'.פניהןכולןח.
ודרוםצפוןביןעומדתהיתהדהמנורהי"בבהלכה

נ"טפיסקאשםובספריאי"השםשיתבארכמו
שהואלפיזופרשהנאמרהלמהוז"לכךאיתא
פניהעבראלוהאירנרותיהאתוהעלהאומר
כלפניעלדולקיםהנרותכליהיואנישומע

שיהיויאירוהמנורהפנימולאלת"להמנורה
האהנרותאתומנורההמנורהאתמקביליםנרות
ואחדמערבכלפיושלשהמזרחכלפישלשהכיצד

ר'היהמכאןהאמצעיאתמקביליןכולםבאמצע
מכאןומבוארעכ"למכובדהאמצעיאומרנתן

פוניםהיוומ"ממונחיןהויומערבדמזרחדס"ל
התורהעלמרש"ישםמבוארוכןלאמצעיכולם
מ"דדאףשםאברהםבזרעוהובאהרא"םוכתב
היודכלםמודהמ"ממונחיןהיוומערבמזרח

איךדא"כלעייןישאבליעו"שלאמצעיפניהם
ודרוםדצפוןב'צ"חבמנחותזומברייתאהוכיח

בר'אלעזרור'וז"לשםאיתאדהכימונחיםהיו
צפוןגופהמנורהלךאמרממנורהליגמרשמעון
אהרןאותויערוךהכתיבאלאמנחההוהודרום
פנימולאלדתניאאצדודילהודמצדדובניו

מצדדיםשהיומלמדהנרותשבעתיאירוהמנורה



שאמצעימכאןנתןא"ראמצעינרכלפיפניהם
ברייתאמהךאדרבההאוא"כהגמ'עכ"למשובח
דהךדנראהמנחאהוהומערבדמזרחמוכחא

אחרתברייתאהיאאםואפי'הספריהיאהברייתא
לפנינושהובאכמורקבספריכמושםנאמרולא

היוודרוםדצפוןמכאןראיהאיןמ"מבש"ס
מ"ממונחיםהיוומערבמזרחאםדאפי'מונחים

ראיהמייתידלאוי"להאמצעילצדמצדדיםהיו
למ"דאפי'אמצעילנראצדודימצדדהיודכלםרק

דצפוןשפירי"לוא"כמונחיםהיוומערבמזרח
יערוךדכתיבהאנמישפירואתימונחיםהויודרום
מערבכלפיפניההיהשבאמצעאותודבאמתאותו
מייתיב'כ"אובמגילהאליה.פניהםהיווכלם

מלמדיאירוהמנורהפנימולאלבזה"לזוברייתא
כלפימערביונרמערבינרכלפיפניהםשמצדד
עכ"למשובחשהאמצעימכאןנתןוא"רשכינה

(מדקרימונחיןהיוודרוםדצפוןמכאןומבואר
שםכןלהגיהנימאואםוהבן)מערבינרלאמצעי
להגיהישולפי"זבפשיטותטפישפיראתיבמנחות
ואתיצפוןכלפיושלשהדרוםכלפישלשהבספרי
וראב"שהואר"שהואספרידסתםטפישפיר

בשבתוע"עדאבוהבשיטתיהקאישםבמנחות
וביומאבחי')שם(ובמש"כשםברש"יב'כ"ב

ל"ט א' ואי"ה בהלכה י"ב יבואר עוד מזה.

לשד השמן

בשו"תיעוייןנ"בבקנים.קבועיםהנרותוכל
היוהנרותכילשונוזהג"כשכתבת"יסי'הריב"ש

בהןוקבועיןהקניםבראשינתוניםבזיכיןכמין
עכ"ל:

קרית ספר

כתיבדהויהזהאתזהמעכביןמנורהקנישבעת
יהיווגו'וקנהירכהדכתיבלעכבדמשמעבהו

ושבעהיהיוממנהוקנותםכפתוריהםוכתיב
שארשלביןזהבשלהיתהביןמעכביןנמינרותיה

תרינרותיהדכתיבמשוםאיפשרמתכותמיני
קבועיםהנרותוכללעכב.משמעקראבחדזימני

הווכדילפינןהככרמןבאותדהוודכיוןבקנים
מקשה מחוברים לה.

קנהשעלהאמצעילנרפניהםהנרותוששהח.
והואהקדשיםקדשכנגדהאמצעיוהנרהמנורה

שהיאהמנורהפנימולאלדכתיבמערבינרנקרא
היונרותהששההנרותשבעתיאירוהאמצעיהנר

והאמצעישבהםהפתילותהאמצעימולאלפונים
אלומאירמהצדדיןאחדאלנוטההיהלאעצמו
לפניאהרןאותויערוךביהוכתיבהואעצמומול

צפונייםשהשלשההקדשיםקדשכנגדשהיהה'
מהםאחתשוםואיןלצפוןוהדרומייםלדרוםפונים
הנראלאהשםלפנישהואההיכללצדפונה

אותויערוךכתובשעליוונמצאבלבדהאמצעי
לפני ה' וגו'.



הלכה ט-י

ְּכרּוִתּיִיםַּתּפּוִחיםְּכִמיןְוַהַּכְפּתֹוִריםָקָצר.ְוׁשּוֵליֶהןָרָחבֶׁשִּפיֶהןֲאֶלְּכַסנְְּדִריָאהְלכֹוסֹותּדֹוִמיןַהְּגִביִעיםט.
ּוְׂשָפָתּהְקָעָרהְּכִמיןֶׁשֵהןָהַעּמּוִדיםִּפְרֵחיְּכמֹוְוַהְּפָרִחיםַּכִּדין.ָראֶׁשיָהֶׁשְּׁשנֵיְּכֵביָצהְמַעטֲאֻרִּכיןֶׁשֵהן

ְּכפּוָלה ַלחּוץ:

ָּגִביַעֶׁשּבֹוְוֶטַפחָחָלק.ְטָפִחיםּוְׁשנֵיְטָפִחים.ְׁש�ָׁשהְוַהֶּפַרחָהַרגְַליִםֶטַפח.ָעָׂשרְׁשמֹונָהָהיָהַהְּמנֹוָרהּגַֹבּהי.
ְועֹוִליןְונְִמָׁשִכיםֵהיָל�ְוֶאָחדֵהיָל�ֶאָחדִמֶּמּנּויֹוְצִאיןָקנִיםּוְׁשנֵיַּכְפּתֹורְוֶטַפחָחָלק.ּוְטָפַחיִםָוֶפַרח.ַּכְפּתֹור

ְונְִמָׁשִכיןֵהיָל�ְוֶאָחדֵהיָל�ֶאָחדִמֶּמּנּויֹוְצִאיםָקנִיםּוְׁשנֵיַּכְפּתֹורְוֶטַפחָחָלק.ְוֶטַפחַהְּמנֹוָרה.ּגַֹבּהְּכנֶגֶד
ֵהיָל�ְוֶאָחדֵהיָל�ֶאָחדִמֶּמּנּויֹוְצִאיםָקנִיםּוְׁשנֵיַּכְפּתֹורְוֶטַפחָחָלק.ְוֶטַפחַהְּמנֹוָרה.ּגַֹבּהְּכנֶגֶדְועֹוִלין

ַּכְפּתֹורְּגִביִעיםְׁש�ָׁשהֶׁשָּבֶהןְטָפִחיםְׁש�ָׁשהנְִׁשַּתּיְרּוָחָלק.ּוְטָפַחיִםַהְּמנֹוָרה.ּגַֹבּהְּכנֶגֶדְועֹוִליןְונְִמָׁשִכין
צורתה):היא(וזוָוֶפַרח



כסף משנה

שלשהנשתיירועדוכו'לכוסותדומיםהגביעים
הכלופרח.כפתורגביעיםג'שבהםטפחים
ומ"ש.כ"ח:)(דףרבההקומץבפרקברייתא

פירש"י שם מקום:כמין תפוחים כרותיים.

אור הישר

רש"יעייןוכו'.טפחעשרשמונההמנורהגובה
הקניםשניתחתוכפתורבפסוקתרומהפרשת

ד"הע"בל'דףתמידלמס'שבעבארובחידושי
היתהואבןבד"השםבחידושיובמש"כשעליה

לפני המנורה.

הר המוריה

ובברייתאשםבמנחותוכו'.אלכסנדריאהלכוסות
שםהמשניותבפי'רבינווז"לפ"יהמשכןדמלאכת
מלמטהשהואמקשהעשויכוסצורתהואוהגביע

הואכאסטוונאמחודדשהואלומרתמצאואםצר
מלמעלהמועטדברממנושניטלאסטוונאכראש

וכלמכלעגולהשאינהכדורדמותהואוהכפתור
העוףביצתלצורתקרובמעטאורךבהשישרק

גביעיםפי'ז"לורש"יעכ"לשושןצורתופרח
ארוכים וקצרים יעו"ש.

וכו'וטפחד"השםתוס'עי'וכו'.שבווטפחי.
גביעיםמשארזהנשתנהמהבתימאשנשארו
ולשלשהטפחאחדלכלשהיהופרחיםכפתורים

שםכתבובאמתיעו"שטפחכ"אהיהלאאלו
כלהיואחדמצדשלאוכו'שבווטפחבד"הרש"י

אחרומצדגביעהיהאחדמצדרקהשלשהאלו
אורךהיהבאמתנמצאפרחאחרומצדכפתור
הפרח.אורךוכןהכפתוראורךוכןטפחהגביע

שלשהנשתיירוהמנורהבגובהשכןוהראיה
בעיוהאופרחוכפתורגביעיםשלשהשבהןטפחים

מצדדלאוודאיאלאהגביעיםלשלשהטפחיםג'

דמפורשהכפתוריםלשארדמיולאהיהאחד
משא"כחבירומשלגבוההיהכפתורדכלבכתוב

דהיוכתיבולאופרחיהכפתוריהגביעיהכתיבהכא
היהנמידבקניםוי"למהגביעיםנמוכיםאוגבוהים

נראהכןהגביעים.עםאחדבגובהופרחהכפתור
לענ"ד בזה.

מעשה רקח

ע"הבשורשמהרי"קכתבוכו'.המנורהגובה
שהרילעיכובאזהשאיןז"להגדולההכנסתהביאו

היהאםואףעליועייןוכו'בתורהמפורשאינו
התםכדאיתאלעכבכפלאוהויהבעינןהאמפורש

עדוכו'חלקוטפחרבינובספריומ"שכ"ח.דף
בנוסח אחר כתב יד נמחק כל זה:גובה המנורה

פרי האדמה

המנחתמ"שעייןוכו'.לכוסותדומיםהגביעים
והקשהארוךכוסגביעיבפירש"ימקץבפ'יהודה
כוספרעהגבימדכתיבותירץקצרהיהשלאמנ"ל

דאדרבאהכרחאיןולענ"דארוךהיהדזהמוכרח
חששמדלאתירץעודקצרוגביעארוךדכוסנימא
ב'ר"לארוךשהיהמוכרחהואשלנושיאמרויוסף

באמתחתהניחוהאחדוהחלקזהגבעלזהכוסות
לכויןבידוהשליחלקחהנשארהב'והחלקבנימין

זהוע"פיעו"שאחדשהכלשיראוחלקאותועל
איןאמנםוכו'זההלאהפסוקלשוןלענ"דיומתק
זהע"גזהשנייםב'ר"לארוךלומררש"יכונת
פי'תרומהבפ'וכןארוךהיינוגביעלשוןאלא

אחדוהיינווקצריםארוכיםכוסותכמיןגביעים
כוסהיינולאודגביעלחלקרש"יוהוכרחודאי

כסאתרגםכוסוגביכלידאתרגםהתרגוםשהרי
ארוךכוסאדרבאנימאארוךשהואמנ"לוא"ת
גביעיםל"הפי'ירמיהפירשהריוקצרקטןוגביע

גביעיםגבידהזכירהריוכו'וכוסותייןמלאים
שהיורבותאמאילאדאיארוכיםשהםוכו'מלאים



ביןהיינווכוסוקצרארוךפי'גביעיםלכןמלאים
קצר בין רחב וכמ"ש רא"ם ז"ל יעו"ש.

קרית ספר

ירכהטפחיםשלשהטפחיםי"חמנורהשלגובה
טפחמקומותחמשהביןחלקטפחיםשמנהופרחה

כפתרמכפתרטפחיםג'ופרחכפתורגביעשבו
טפחיםושלשהממנההיוצאיםהקניםלששתכפתר

הריופרחכפתרהארבעהתשלוםגביעיםלשלשה
שמנה עשר.

הלכה יא

ַׁשְמנָּהְּכֵליָעֶליָהּוַמּנִיַחַהּנֵרֹותֶאתּוֵמיִטיבעֹוֵמדּכֵֹהןֶׁשָעֶליָהַמֲעלֹותָׁש�ׁשּוָבּהַהְּמנֹוָרהִלְפנֵיָהיְָתהְוֶאֶבן
ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֹוֶתיָה ִּבְׁשַעת ֲהָטָבה:

כסף משנה

בספ"גמשנהוכו'.המנורהלפניהיתהואבן
דתמיד (דף כ"ט:) :

הר המוריה

ומוספיןתמידיןמהל'פ"קלקמןוכו'.שמנהכלי
היהכוזואולייעו"שלבדהכוזרקהזכירלאהי"ז
היינוהקטניםהכליםכלמונחיםהיוובוגדולכלי

כלי שמנה ומלקחיה ומחתותיה ועיין.

מעשה רקח

משוםז"להרע"בפירשוכו'.מעלותשלשובה
נאסרומזבחוגביוכו'בקראכתיבימעלותדג'

הכתובדגזירתוצ"לספ"ארבינוכמ"שמעלות
והרימעלותג'אלולידלמהלהקשותואיןהיא

כמ"שהראשבלאאמותג'האדםדקומתקי"ל
ד'בעודכוכיןטעמאוהיינוק"טדףבפסחיםהתוס'
אחדלכלאמותג'חשיבדמגילהבתרגוםוכןאמות
טפחיםו'בתדבאמהשםומבוארהיוהראשקטועי
אדםשלדגופוהרישםז"לרש"יכמ"שקאמר
אבןשכןוכיוןמנורהשלטפחיםלי"חבשוהמגיע

שמנהכליעליהלהניחכדיואימהנייאלמאיזו
זובעלייתוואדרבהלמ"למעלותרבינוכמ"שוכו'
הדרךזוולאלהדליקכדיידיולהשפילצריךהיה
להיותצריכההיתהבמעלותיהדהאבןקשהזהואין

בטובהפיותלדשןכדיהמנורהמגוףגבוההכהן
שכתברבינודבריודייקיהשמןבהןולהריק
שובהנרות.אתומטיבעומדהכהןשעליה
והניחובזהשעמדכ"זדףשבעבארלהרבראיתי
ישולענ"דהמשנהבפירושרבינודבריע"פבצ"ע

לישב כנ"ל עיי"ש:



הלכה יב

ַהַּביִת.ְלרַֹחבְוָרְחּבֹוַהַּביִתְלאֶֹר�ָאְרּכֹוֻמּנָחְוָהיָהְטָפִחים.ִׁשָּׁשהְוָרְחּבֹוֶטַפחָעָׂשרְׁשנֵיםָאְרּכֹוָהיָהַהֻּׁשְלָחן
ְלרַֹחבָאְרּכֹוֶׁשָהיָהָהָארֹוןִמןחּוץַהַּביִתְלרַֹחבְוָרְחָּבןַּביִתֶׁשלְלָאְרּכֹוָאְרָּכןֶׁשַּבִּמְקָּדׁשַהֵּכִליםָּכלְׁשָארְוֵכן

ַהַּביִת. ְוֵכן נֵרֹות ַהְּמנֹוָרה ְּכנֶגֶד רַֹחב ַהַּביִת ֵּבין ַהָּצפֹון ּוֵבין ַהָּדרֹום:

שנינושהריכןאינוהתמידוסדרהתנאיםמחלוקתזהוא"אוכו'.הצפוןביןהביתרוחבהראב"דהשגות
מצא שתי נרות מזרחיות דולקים וזהו לענין מזרח ומערב מונחים:

כסף משנה

בפרקששה.ורחבוטפחי"בארכוהיההשלחן
עשרהארכוהשלחןתנןצ"ו)(דףהלחםשתי

אומרמאירר'יהודהר'דבריוכו'חמשהורחבו
י'ארכוופירש"יששהורחבוי"באורכוהשלחן
ור'רחבוואמהארכואמתיםכדכתיבה'ורחבו
חמשהבתבאמהכליםאמתדאמרלטעמיהיהודה

היוהאמותכלדאמרלטעמיהמאירורביוכו'
ואפשרמאירכר'פסקלמהטעםוצריךבינוניות
ס"לשאולדאבאבמשנהשםששנינומפנישטעמו
וכו'הביתלאורךארכומונחוהיהומ"שכוותיה.

משנהבית.שללארכוארכןהכליםכלשארוכן
לרוחבארכושהיההארוןמןחוץומ"ששם:

הכליםכלרבנןתנוצ"ח)(דףשםהבית.
שארכומארוןחוץביתשללארכוארכןשבמקדש

ובדיומונחיןהיוכךמדבדיווכו'ביתשללרחבו
נוגעיםהיולאיכולהבדיםויאריכודתניאמנ"ל

מקרעיןיהויכולויראואיויראות"לבפרוכת
כיצדהאהחוצהיראולאת"לויוצאיןבפרוכת
אשהדדישניכמיןודומיןבפרוכתובולטיןדוחקין
ומנ"ליליןשדיביןלידודיהמורצרורשנאמר

דארוןלארכודילמאיתביהוודארוןלפותיאדבדיו
ופלגאבאמתאגבריתרייהודהרבאמריתביהוו
להודרוהוודבארבעהומנ"ללהומסתגילא

תרי.נמיהמקדשנושאיתריהקהתיםונסעודכתיב
שללארכוארכןשלחנותכגוןהכליםכלופירש"י

היודכךמנ"ל[ובדיו]וכו'.למערבממזרחבית

היתהפרכתוכו'.למערבממזרחמונחיםבדיו
שניכמיןוכו'.הקדשיםקדשיביתבפתחפרוסה

ראשןקיימילמערבממזרחבדיםאלמאאשהדדי
וש"מהפתחבתוךלמזרחאחדוראשןלמערבאחד

שלארכושהיהלמערבממזרחארוןשלרחבו
לארכובדיםהוואיופלגאבאמתאגבריתריבית.

לא היה בין בד לבד אלא שתי אמות ומחצה עכ"ל:

ביןהביתרוחבכנגדהיוהמנורהנרותוכןומ"ש
צ"ח:)(דףהלחםשתיבפרקהדרום.וביןהצפון
אלעזרור'ומערבמזרחדמנורהסברדרביאמרינן

דרבידטעמאואמרינןודרוםצפוןסברשמעוןבר'
ה'לפניאותויערוךמערביבנרדכתיבמשום
ודרוםצפוןס"דואיה'לפנילאודכולהומכלל
וכו'שמעוןבר'אלעזרור'נינהוה'לפנינמיכולהו

דתניאאצדודילהודמצדדאותויערוךכתיבהא
מלמדהנרותשבעתיאירוהמנורהפנימולאל

ופירש"יאמצעי.צדכלפיפניהםמצדדיןשהיו
במערב.והשלשהבמזרחקניםהג'ומערבמזרח

אותויערוךדכתיבה'לפנימערביבנרמדכתיב
לפניאחרואיןה'לפניאותודמשמעה'לפניוכו'

קדשיביתלצדמערבכלפידהויהואחדאלמאה'
והחיצוןמונחיםהיוומערבמזרחאלמאהקדשים

בצפוןדאימערבינרליהקרימערבצדשל
וכו'.למערבשוותהפתילותפידכולהואשתכח
להומצדדלא.ותוה'לפניא'דמשמעאותווהכתיב
אלאליכאואפ"המנחיודרוםצפוןלעולםאצדודי

כלפיהפתילהשפיאמצעיוהיינומערבכלפיחד



האמצעיכלפיפיהןמצודדותהפתילותושארמערב
שלושלשהדרוםכלפימצודדותצפוןצדשלשג'
המנורהפנימולאלצפון.כלפימצודדותדרוםצד

הקניםעלוהשארמנורהשלגופהעלעומדאמצעי
כלפימצודדותהקניםשעלאותןקראומשמע

כ"ב:(דףמדליקיןבמהובר"פמערב.שלאותם
היוומערבמזרחלמ"דרש"יכתבמערבי)נרד"ה

שבצדשנינרמערביקריהקניםסדרמונחים
[היו]ודרוםצפוןולמ"דבמזרחשהואהחיצון
כנגדפיושהיהשםעלמערביקריהאמצעימונחים
מולאלדכתיבהאמצעיכלפינרותשארוכלמערב

היוצפוןשלוגו'יאירואמצעידהיינוהמנורהפני
לוצ"שנרותלצפון.פוניםושבדרוםלדרוםפונים

פסקמחבירוכרבידהלכהואע"געכ"ל.זהבשל
מולדאלדקראמשוםשמעוןבר'אלעזרכר'רבינו

ואיןליה,מסייעהנרותשבעתיאירוהמנורהפני
בתורהמיניהעדיףדהוהמשוםרבינושטעםלומר

מגדריצאלאכןע"פשאףהפועליםבפ'כדאיתא
פסקהמקדשכלימהלכותבפ"חשהריותדעחבירו

כרבי לגבי ר"א בר' שמעון:

רוחבכנגדהיוהמנורהנרותוכןהראב"דוכתב
מחלוקתהואזהא"אוהדרום.הצפוןביןהבית

נרותומדקתנידתמידפ"גזוומשנהוכו'.תנאים
ומערבמזרחכמ"דדאתיאודאימשמעמזרחיים

שייךלאודרוםצפוןלמ"דדאילומונחיםהיו
אוצפונייםאלאמערבייםולאמזרחייםלמיתני

סוברשהוארבינועלהשגהמזהואיןדרומיים
רבינווכ"ככוותיהקי"לולאכרביזושמשנה
דפרקמתני'דסתםלהקשותואיןהמשנהבפירוש

שבמקדשהכליםכלדקתניכרביאתיאהלחםשתי
דהאדוקאלאוכללאדההואביתשללארכוארכן
שנתבארכמוביתשללרחבוארכולכ"עארון

ותנאבר"שכר"אדאתיאלהוכיחישואדרבה
ארוןאלאשיירדלאכרבידאיונרותארוןושייר

קשיא מאי שייר דהאי שייר:

אור הישר

ששהורחבוטפחעשרשניםארכוהיההשלחן
ע"בי'דףלמגילהבחידושימש"כעייןטפחים.

י"גמ"גיחזקאלולנ"ךמ"יפי"זכליםולמס'
ולתמורה דף ב' ע"א ד"ה דתניא.

הצפוןביןהביתרוחבכנגדהמנורהנרותוכן
ובפ"ההי"גפ"גתמידיןלח"מעייןהדרום.ובין

שם ה"ד.

בן אריה

דףסוכהע'נ"בכו'.ואפשרכר"מפסקלמהכ"מ:
אליבאמפרשיכו'חנינאור'רבדאמוראיע"בד'

דר"מ ע"ש:

המאיר לארץ

זהעלשקשהמהנ"בוכו'.הביתלאורךארכו
וכו',רוחבוכו',נרותוכןז'הלכהלקמןממ"ש
תניינאביהודהנודעעי'ראשין,בתריהחבלדאחז

או"ח תשובה קכ"ב תירוץ על זה.

נובי"תג"כעי'נ"בוכו'.שטעמוואפשרכ"מ
תשובה הנ"ל, טעם נכון על זה.

כנסתג"כעי'נ"בוכו'.ואע"גכ"מ,בא"ד
הריב"שוכ"כזהעלנכוןטעםז',תשובהיחזקאל

תשובה ת"ו כדברי הרמב"ם.

הר המוריה

פלוגתאאיתאמ"יפי"זבכליםוכו'.עשרשנים
יהודהור'ששהבתכליםדאמתס"למאירדר'
פלוגתתםונזכריעו"ש.חמשהבתכליםדאמתס"ל

ומנחותא'י"דוב"בב'ה'ובסוכהב'ד'בעירובין
הלכהור"ידר"מלכאורהונראהיעו"שב'א'צ"ז

דפסקדהטעםמרןוכתבכר"מפסקורבינוכר"י



א'צ"ובמנחותס"לשאולדאבאמשוםכר"מ
דסוגייאלענ"דנראהועודיעו"ש.דר"מכוותיה

דר"מאליבאאזלאב'צ"חדמנחותדשמעתא
דהווהיינוומערבמזרחלמ"דבשלמאדקאמר

עשרהודרוםצפוןלמ"דאלאבעשריםעשרהיתבי
חמשהבאמתכליםולמ"דיתבי.הווהיכיבעשרים

ורוחבטפחיםמאההוושלחנותעשרהאורךהא
טפחיםק"כדהוובינונייםאמהעשריםהווהבית
דמשהשלחןותומקשהמאיועודקושיאמאיוא"כ
כהניםותוהתםמקשהמאיועודליהמנחהיכא
א'צ"טהתםמקשהמאיועודוק"לעייליהווהיכי
משוךכמהשולחןמכדיומערבמזרחלמ"דאלא

אמותוב'דידיהואמהומחצהאמותב'הכותלמן
אמותוב'כצ"ל)(דידיהואמהבינידביניומחצה
דקאכילאשתכחדידיהואמהבינידביניומחצה
מאייהודהולר'יעו"שבדרוםדאמתאפלגאשולחן

חשיבדקאב'צ"טבתראבבאוע"עקושייא.
היוהכרוביםהתםוהאולמעלה.כרוביםמשפת

הויוהאעליהןאמותכ'רקשםחשיבומ"מכלי
דכלא'צ"בשבתוע"עטפחיםעשרהפחות

דלרבותאדי"ל(אףדר"מאליבאאזילהסוגייא
מ"מששהבתבאמהדס"לדר"מאליבאאףנקיט

דקאמרב'ק"טפסחיםוע"עמעשרה)למעלההוי
אמתאדאל"כהיהפרקיםשלמקדששלדשלחן
בתבאמהדהויאלמאיעו"שיתיבהיכיבאמתא

דכליםמתוספתאמפורשתראיהמצאתיועודששה
קופותאומרנחמיהר'וז"להתםדאיתאפ"הב"מ

והןשולייםלהםשישגדוליםוחטאיןגדולות
ביבשכורייםשהןבלחסאהארבעיםמחזיקין

אמההןוכמהבהןבמשתיירמטלטליןשאיןאע"פ
ושמנהארבעיםמאותשששהןשלשרוםאמהעל

דבאמהופי'עכ"להשולחןממדתלדברראייהטפח
העליוןדבטפחמרובעותטפחיםרט"זישמרובעת

טפחיםששהישאמהעלאמהוכלטפחיםל"ויש
ובמקוהרט"זהריל"ופעמיםששהוא"כברומו

רט"זג"פהריאמותג'ברוםאמהעלאמההוי
בששהטפחהואטפחכלמרובעיםטפחיםתרמ"ח

אמותב'דהואשלחןלדברהסימןוהנהקצותיה.
בחציוחתכהוקומתווחציואמהרחבוואמהארכו
אמות.ג'ברוםאמהעלאמההריחציעלחציותנה

ומוכחששהבתבאמתהיהדהשלחןמזהומשמע
דהאלדחוקדיש(ואףכר"מדהלכהאלהמכל

דמסקינןאליבאהיינוב'צ"בבמנחותדפריך
מונחיןהווודרוםצפוןס"לדר"מב'נ"אביומא

קמא)ללישנאביומא(יעו"שזהמקשהולדידיה
יהודהכר'דילמאהאאדרבימקשהמאימ"מאמנם
דהלכהלתלמודאליהדפסיקאודאיאלאס"ל

דר'פלוגתאה"אפ"ושקליםירושלמיוע"עכר"מ)
הלכהס"לור"לכר"מהלכהס"לדר"יור"ליוחנן
בירושלמיוע"ער"ללגביכר"ידהלכהוידועכר"י
סי'עשיןסמ"גועי'היטיביעו"שה"נפ"חסוטה
ר"יודברילר"יר"מדבריומהפךשמייתיקצ"ו
כר"ידהלכהניחאבפשיטותוא"כיעו"שלר"מ
פ"והמשכןדמלאכתבברייתא(וע"ער"מלגבי
שליםגביב'י"דבעירוביןוע"עיעו"ש)ופ"ח

דהלכהראיהמשםגםפ"זהנ"לובברייתאשלמה
ממש"כראיותאיזהמצאתי(שובוהבןכר"מ

קכ"בסי'או"חחלקמהדו"תנוב"יבתשובות
וע"עיעו"ש)כתבתילענ"דוהנראההיטיביעו"ש

מדרש רבה במדבר ד' יעו"ש היטיב.

במשנה.א'צ"ובמנחותשםוכו'.הביתלאורך
ויומאב'צ"חכדאיתאביהמודיםדד"המארוןלבד
פ"ביומאתוספתאוע"עפי"באמורובתו"כא'נ"ד

צ"טמנחות(וע"עד'במדברומד"רפי"אומנחות
ב' וברש"י שם).

זהוא"אוז"להראב"דכתבוכו'.נרותוכן
שנינושהריכןאינוהתמידוסדרהתנאיןמחלוקת

ומערבמזרחלעניןוזהודולקיםמזרחיותב'מצא
ומוספיןתמידיןמהל'פ"גלקמן(ועי'עכ"למונחים

כר'רבינודפסקהאוהנהבזה)שהארכתימההי"ב
נדהבתוס'(ועי'דרבילגבישמעוןברביאלעזר

רפ"גירושלמיועי'וכו'דבריאלוד"הב'מ"ה
קדושיןוע"עדדמאירפ"בוע"עיעו"ש.דתרומות



לעילועייןבזהשכתבמהמרןעייןשם)בר"ןא'ו'
כוותיהב'כ"אדמגילהדברייתאח'בהלכה

הברייתאלהגיהמש"כהיטיביעו"שדראב"ש
ומש"כיעו"ש.במגילהשםדאיתאכמודמנחות

שםבתוס'עי'כראב"שאתידמנחותדמתניתיןמרן
מזרחבד"הב'צ"חושםוכו'הכליםכלד"הא'צ"ו
מתניתיןדסתםשכתבווכו'מדכתיבובד"הוכו'
ובקרבןפי"זאמורבתו"כוע"עיעו"שכרביאתי

יעו"שהי"גשםתו"מבהל'לקמןוע"עשםאהרן
הקרבנותמעשהמהל'פ"הבלח"מוע"עהיטיב

פסקשולחןדגביבצ"ערבינודברישהניחמהה"ד
והנהיעו"שכראב"שפסקמנורהולגביכרבינו

עלדסמךמש"כלפיוגםניחאמרןדעתלפי
במנורהדווקאוהיינוהספריועלדמגילההברייתא

מנורהשביןההבדלשפיראתיוא"כבשולחןולא
קכ"בסי'או"חחלקמהדו"תבנוב"יוע"עלשולחן

כללצריךאיןבאמתאבלהיטיב.יעו"שבזהמש"כ
דממזרחמשנהסתםאיתאבשולחןדהאלזה

(רקוהבןאיסתימאלאבמנורהאבלקאילמערב
כרחךועלהראב"דוכמש"ככרביאיסתימאבתמיד

מאחדמצאדלאהנוב"יומש"ככנ"להטעםצ"ל
כבודבמחילתבזהשהרגישהרמב"םכלינושאי
מש"כהנ"ללהלח"מאישתמיטתיההרמהתורתו
שמהפךהירושלמיבשםשמביאבתוס'וע"עבזה)
רבינוגי'היהכןואולייעו"שלרביראב"שדברי
היומנורהשקניהמשכןדמלאכתבברייתאועי'

כרבינווהיינויעו"ששלחןשלרחבוכנגדמכוונין
ודו"ק ועי' ברדב"ז סי' תתקמ"ה יעו"ש היטב.

ישועות מלכו

הואפלוגתאמאיר.כר'פסקלמהטעםבכ"מ
כר'ופסקלקישורישיוחנןר'סוטהבירושלמי

יוחנן. גם מש"ס דילן פ' בא לו נראה דהלכה כר"מ:

לחם יהודה

לבסוףשכתבמשנהכסףמרןבלשוןנשאלתי
שתידפרקמתני'דהתםלהקשותואיןוז"ל

שבמקדשהכליםכלדקתניכרביאתיהלחם
דוקאלאוכללאדההואבית,שללאורכואורכן

בר'אלעזרכר'דאתיאלהוכיחישואדרבהוכו'
דאינרותנמיושיירארוןושיירדתנאשמעון

שיירמאיקשיאארוןאלאשיירדלאכרבי
דהאי שייר עכ"ל:

אתריארכבאדרבינותמוהיםדבריוולכאורה
ואינרותקשיאשלחןגביכרביפסקדאיריכשי

שלחןקשיאבנרותשמעוןבר'אלעזרכר'פסק
דמתני'כראב"ש,מתני'לאוקומימרןמציוהיכי
ביתשללאורכואורכןשבמקדשהכליםכלדקתני
אלעזרכרביאתיאלאכרחיןעלבשולחנותדמיירי
הביתלרוחבאורכןהשולחנותאףדלדידיהבר"ש
כלמאיקשהועודבגמרא.כדאיתאמארוןדגמר

ומנורה.שלחןאלאליכאהאמתני'דקתניהכלים
מרובעדהיהורוחבאורךביהשייךלאדמזבח

וגםאמהל"בעלאמהל"בב'בפרקלעילכדאיתא
רחבוואמהארכואמההיהרבועהקטורתמזבח

העולהמזבחדעלועודתצוה.פרשתבסוףכדכתיב
כלבכללדהוילומראיןמרובעהיהלאאפי'

אלאדאיירימשמעלאדמתני'שבמקדשהכלים
חוץשבעזרההכליםעללאשבהיכלבכלים
להיכל:

ביןשמעוןבר'אלעזרר'דלסברתבאמתתשובה
לרוחבאורכןהווכולהוארוןביןמנורהביןשלחן
האמפניםחוץדהויאע"גמארוןגמרדשלחןהבית
מיהומונחתהיתהודרוםצפוןגופהדמנורהס"ל
דרביכותיהלהסברדמתני'דתנאלמרןס"ל

ופסקבנרותדראב"שכותיהלהוסברבשלחן
סבראדהויאהלחםשתידפרקמתני'כסתםרבינו

ראב"ש,וסברתרביסברתביןממוצעתשלישית
שיטתכפילרבינוליהדקשיאמשוםטעמאוהיינו



כדקתנימארוןחוץבהדיאתנןדלאמתני'מרן
דהאארוןשיירדמתני'דתנאכרחיןועלבברייתא

מתני'איכןואםהבית,לרוחבאורכולכו"עבארון
אםאבלשיירדהאישיירמאיהתוס'כמ"שכרבי
ניחאב"שכר"אבנרותס"לדידןדתנאנאמר

תימאוכינרות.ושיירארוןשיירתרידשייר
גמרלאדשלחן,מ"טקשיאדמתני'תנאדלסברת
מפניםחוץדהויגמרלאהארוןבשלמאממנורה

י"למחוץ.חוץדהוילמיגמרהו"לממנורהאלא
ארוןודוקאלאורךהואדהאורךנותנתדהסברא
דמהפכיןהואבהדיאקראיבהודכתיביומנורה
דקאמרוהש"סלרוחב.האורךשיהאסידורן
מהסבראלהיליףולאממנורהדגמרדרביאליבא

גביפלוגתאבהדיאדאשכחמשוםטעמאהיינו
דולקותמזרחיותנרותשתיומצאוכדתנןמנורה
מונחיןהיוומערבמזרחנרותלהסביראדההיא
בעלמא.מסבראשפירלהיליףדלרביואה"נ
דוקאלאומתני'דקתניהכליםדכלברורוהדבר

דעלבברייתאז"לרש"ימפי'וכדמשמעשולחנות
גבעלדאףהכליםכללומרשייךלאלחודיהשלחן

להואיתשלחןשםמ"מדשלמה.שולחנותדאיכא
ועודחלוקין.כליםמיניהואכליםומשמעות

כלשארוכןוסייםבפירוששולחןשהזכירדרבינו
מהשלחןחוץאחריםכליםדעלמשמעהכלים

ועלכלל.רבינוהזכירםלאשלמהשלדשלחנות
דכוליהבכללהוולהיכלשחוץכליםדגםכרחין
נקראדהכלה'דיןבפ"ארבינוכמ"שמקדשאיקרי
בהל'מחדשהנדפסחדשבפריועייןיעו"ש.מקדש

חנוכה סי' תרע"א ס"ז וגם בקונטרס מים חיים שם:

שתידפ'הנזכרתמהסוגיאלנונתבאראורחיןואגב
ששתשלדהנרותאמרינןדלאצ"חדףהלחם
למ"דאלאהאמצעינרכלפימצודדותהיוהקנים

דקתניברייתאהךואתיאמונחיםהיוודרוםצפון
דאמרינןהואדידיהואליבאכוותיהמצודדות
פנינוכחהיהלבדושהואמפנימשובחשאמצעי

היוומערבמזרחדאמרלרביאבלמערבי.כותל
כותלפנינוכחאלפיהםהיוהנרותכלמונחים

טעםדהריחבירואחוריאחדכלפישנמצאמערבי
כולהוהווודרוםצפוןדאידס"למשוםהוארבינו
היוהנרותכלדלסברתומשוםוהיינוה'לפני

מוחלקותולאשוהבאופןהכותלכלפיפניהם
רש"ישפי'מהלפ"זליותימהומציאותן,בסידורן

עלוהאירבפסוקתרומהבפרשתהתורהבפי'ז"ל
הקניםשבראשיהנרותששתפישעשהפניהעבר

דזהוכו'האמצעיכלפימסוביםמצדיההיוצאים
מונחיםהיוודרוםצפוןדמ"דאליבאוהולךסובב

שבעתיאירווז"לפי'בהעלותךפרשתובריש
למולפוניםהמזרחייםג'הקניםו'שעלו'הנרות

ראשיהמערבייםג'וכןשלהםהפתילותהאמצעי
לומרשייךולאעכ"ל,האמצעימולהפתילות
ומערבמזרחדמ"דאליבאאלאומערבייםמזרחיים

דרומייםאלאלומרלוהיהולאמונחיםהיו
ז"לרש"יהגולהמאורדרבינוונמצאוצפוניים
בפירושז"לוהרמב"םרכשיאתריארכבא

מזרחדלמ"דבהדיאפי'תמידממס'בפ"גהמשניות
כותלכלפיהיוהנרותפיותכלמונחיםהיוומערב

מערבצדשלהאחרוןהנרמערבינרוקריהמערבי
במהבפ'ז"ללרש"ידאילואחרנראחריושאין

החיצוןשבצדהשנילנרמערבינרקרימדליקין
בפי'ז"לרש"ידבריוא"כיעו"שמזרחילצדשהוא

וראיתיהגמ'.סוגייתכפיעוליםאינםהחומש
ז"לדרש"יבהעלותךבפרשתשכתבז"ללהרא"ם

תנאדודאייעו"שדסיפרידתנאאליבאלהמפרש
האמצעילמולפוניםהיודכולםס"לדספרי

דאישםשסייםמהאבלהברייתאלשוןכדמוכח
ששההיודרביאליבאאפי'דכו"עאליבאנמי

להולמוקשהבאורךיעו"שלהאמצעיפונותהנרות
דמצדדאסקינןדלאהלחםשתידפרקהסוגיאע"פ

היוודרוםצפוןדמ"דאליבאדוקאאלאאצדודי
דמס'ז"לרש"יבפי'ועייןוצ"ע.יעו"שמונחים
בדפוסטעותדנפלשנראהע"בכ"אדףמגילה

ומהרש"א ז"ל בס' חדושי הלכות הגיהו יעו"ש:



לחם שמים

עיין השגת הראב"ד ז"ל:וכן נרות המנורה.

לסייעובכ"משהשיבבמהרוחקורתמוצאואיני
דמסייעמשוםשמעוןבר'אלעזרכר'דפסקלרבינו

רקיעמאןספיןומאןליהשםדמאןקרא,ליה
אדרבהדייקי,לאכרביקראיאטובהא,לאכרועי
יערוךכתיבדהאטפידייקידרביכוותיהמסתברא

נינהו,ה'לפנילאודכולהומכללה'לפניאותו
רביאצדודי,דמצדדההואראב"שליהמהדרומאי
פניאלאתידלהכיבודאיאצדודימצדדס"לנמי

פניהםדמצדדיןבהארביומודהיאירו,המנורה
ליהואהניה',לפניאמצעישאיןאלאאמצעיכלפי

פנישלולאאחרשהואמערבילנראותויערוך
עדיפאדרביסבראחזילדידןואיבראהמנורה,
מונחיןודרוםצפוןס"דאימיקרו,ה'לפנידכולהו

אליבאליהאייתרנמיוקראבצידוד,סגיולא
דראב"ש וק"ל:

ולהשיבבכזהעצמנולהטריחצורךשאיןאלא
חששושלאאחרממשבהןשאיןחבילותתשובות

לנונשארלאז"ל,התלמודבעלירבותינולהן
אםכילנוואיןסברתינו,פיעללהכריעפהפתחון

ספקבואיןוזהלנו,שמסרוהכלליםאחרלהמשך
בר'אלעזרר'לגביאפי'מחברוכרבידהלכה
הואשכןהכ"מלהוכחתצורךואיןאיתמר,שמעון
כיוןבהאדמפליגמאןאשכחןולאמקוםבכלפשוט

מקוםבכלמחברוופירושמחברו,איתמרדסתמא
אשכחןומשו"הממנו,גדולואפי'עמוהנחלקחברו
גםודוק.כוותיההילכתאאבוהלגבידאפי'למ"ד
כוותיהאתיאהלחםדשתידמתני'בכ"מעודמ"ש

גםשייר,דהאשיירמאיקשיאכרבידאידראב"ש
שכתבומרובהר"פבתוס'עייןמוכרח,אינוזה

שיירדהאישיירמאיאמרינןדלאמפרשיםדיש
נמיוהכאלא,ובעלמאדווקאלמנינאנחיתכיאלא

הא לא נחית למנינא:

עללודסמךרבינושלבפסקולענ"דוהנראה
משקליםהתוס'שהביאויא')(שקליםהירושלמי
ודילמאודרום,צפוןסברדרביהפוכהדהגירסא

פלוגתייהוהרמב"םגריסהוינמידידןבגמראהכא
פסיקשפירמשו"האיפכא,בר"שאלעזרור'דרבי

הר"משלפסקועודלהכריחונראהדרבי,כוותיה
דר'הלחםשתידפ'דידןבגמראהכאמדאיתא

היושולחנותהי"אכלדעלסברשמועבןאלעזר
דאיןוס"לעליהפליגיהודהבר'יוסיור'מסדרין,
דפליגיהיכיוכימשה,שלעלאלאמסדרין

וכדאיתאבמנורהפליגינמיהכיבשולחנות
הירושלמיבשםהתוס'וכתבוכה"ג,נמיבירושלמי

לשירותראוייןכולןמונחיןומערבמזרחדלמ"ד
כימסדריןאיןודרוםצפוןולמ"דשמוע,בןכר"א

סליקדתלמודאקצתומשמעלבד,משהשלעלאם
לבדמשהשלדעלבר"ייוסיר'כשיטתבהכי

בןולר"אשבאולם,לשלחנותקראומוקימסדרין
לאאוליאולם,שללשולחנותקראליהליתשמוע
וסוגיאבאולם,שולחנותדהוושמועבןר"אסבר

דאולם,בשולחנותבר"ייוסיכר'אזלאדתלמודין
נמיומנורהמונחין,היוודרוםדצפוןמינהשמע

תליאבהא(דהאקיימאודרוםצפוןדכוותיהו
כדאיתא בסוגיין) כפסקו של רבינו:

כוותיהתיתיאמיתיתהנזכרהירושלמיגירסתואי
אלעזררביעליוחלוקיןחביריוהרילאואידרבי,

כרביהלכהקיי"לולאבר"י,יוסיור'שמעוןבר'
היכאשכןכלדכתובות,פ"בכדאיתאמחביריו
בדעתנכוןוזהומתני'דתלמודאסוגיאנמידמסייע
תלמודאדחיקדבמסקנאלסיועיהאיכאותורבינו,
למ"דאבלמונחין,ומערבמזרחדמ"דאליבאטובא

צפון ודרום אתי שפיר וק"ל:

מעשה רב

במשנהשםששנינומפנישטעמוואפשרבכ"מ
ירושלמיעי'ונ"בכוותיה.ס"לשאולדאבא

אמריוחנןדר'התםדאמרינןא'הלכהפ"ושקלים



ואמרינןעשויהארוןהיהטפחיםששהבתבאמה
בתבאמהאמרלקישורישכר"מיוחנןדר'זהעל

יהודהכר'וס"לעשויהארוןהי'טפחיםחמשה
ס"ליוחנןדר'משוםכר"מרבינופסקולהכיע"ש

כר"מ והלכה כר"י לגבי ריש לקיש:

מעשה רקח

ק"טדףפסחיםערביבפ'וכו'.אורכוהיההשלחן
שלשלחןחיננאבררביןליאמראשירבאמר

מיהדקהוהאדוקיס"דדאיהוהפרקיםשלמקדש
ביםדילמאקושיאמאימטבליהיכיבאמתאאמתא
מציהוידהאטובאקשהע"כוכו'שלמהשעשה

לאדלמהותוחומשיתרידטפיבאלכסוןלאטבולי
ולמהלהדיאהשלחןבתוכושיכנסרחבמקוהיעשו

הרגליםועלפרקיםשללעשותועצמינונדחוק
השלחןעםמחובריםהיודלאשםהתוס'כתבו

עדזובקושיאנתקשיתיהרבהוזמןעיי"ש
שאףשכתברצ"בסי'ז"ללהריב"ששמצאתיה
והזרוהמסגרתהשלחןלעובייספיקלאבאלכסון

העזרהנדחוקשלאכדיאפשראיולהרחיבווכו'
וכו' עיי"ש.

שטעמואפשרמאירכר'דפסקז"למרןועמ"ש
כוותיהס"לשאולדאבאבמשנהשםששנינומפני
אביןבריוסידר'משוםלומרנראהעודע"כ.
משמער"ממדבריסייעתאצ"חבדףהתםמייתי

דהלכה כמותו:

מקורי הרמב"ם לרש"ש

הכ"מוכתבוכו'.טפחי"בארכוהיההשולחן
בעז"האנכימאיר.כר'פסקלמהטעםוצריך

שקליםדבירושלמיא)נאותיםטעמיםב'מצאתי
כר'לקישורישכר"מיוחנןלר'ס"לה"אפ"ו

ב')(ע"בדביומאב)ר"ל,נגדיוחנןכר'והל'יהודה
עשהארונותג'יהודהרבאמררחבהאמראיתא

וכןכר"מוהואוכו'תשעהעץשלאמצעיבצלאל

מהאמנםשם,דמייתידברייתאסתמאסברה
כרביהביתלאורךארכוהיהדהשלחןשפסק

היוודרוםדצפוןשמעוןבר'אלעזרכר'ובמנורה
דהאתרילבישטראדמזכהתמוההואמונחים,

כדאיתאממנורהדיליףמשוםבשלחןדרביטעמא
עזור,נפלממילאעוזרדכשלוכיוןבגמרא

יוסידר'משוםכרביהכללמיפסקהו"לולכאורה
עיי"ש,ב')(נ"אביומאכוותיהס"לעמודנימוקו

או"חחלקמהדו"תביהודהבנודעמצאתיזמןאחר
דקלאשיטפיהואגבעיי"ש,בזהשנשאלקכ"בסי'

מונחיםהיודשולחנותסוברשהראב"דשםבמ"ש
ודרוםצפוןגופהמנורהדסברמשוםודרוםצפון
דסדרכותבשהרילהיפךהואואדרבהמונחה,היה

ודעמונחים.ומערבמזרחדנרותכמ"דהואהתמיד
מדתלאשמועינןרבינוהשמיטמדועלידקשיא

מדתהשמיטי"זבהל'לקמןוכןשולחן,שלגובה
גובה מזבח הקטורת.

מרכבת המשנה

דבריואיןהשגות,עי'וכו'.המנורהנרותוכן
תריד"הצ"טדףמנחותתוס'ועייןמספיקין.הכ"מ

ס"לדרביהפוכההגירסאשקליםדבירושלמידרי
מחברו.כרבירבנופסקושפירמונחיןודרוםצפון
דרביבש"סכמוהגירסאשלפניבירושלמימיהו
מ"שטובאתמוהותומונחין.ומערבמזרחס"ל

מהדאיכאשמעוןבר'אלעזרכר'פסקדרבנוהכ"מ
מארוןשלחןיליףראב"שדהרישיירדהאישייר

כראב"שומנורהכרביבשלחןפסקורבנוומנורה
דיליףומערבמזרחדשלחןטעמיהעצמורביוהרי
פסקדרבנווכיוןמארוןולאממנורהמחוץחוץ

מזרחדשלחןפסקהאיךודרוםצפוןבמנורה
לאלמהלהפליאוישכמאן.דלאדהויומערב
חייםמיםבקונטרס(והפר"חבזה.הראב"דהשיגו

סביראנתןדרביהואילכראב"שפסקדרבנוכתב
לפיאינווזהמשובח.אמצעידקאמרכוותיהליה

רבנודלדרךהי"גומוספיןתמידיןמהל'פ"גמ"ש
למהכנ"לדקשהותוממש.מערביהמערבינר



הייתילכןכראב"ש).ובמנורהכרביבשלחןפסק
נרותוכןופי'כהראב"דס"לרבנודגםאומר

רוחבכנגדהםהמנורהנרותרוחבר"להמנורה
פ"גרבנולשוןמשמעותוכןלדרוםצפוןביןהבית
מערבי,נרשכתבהי"גומוספיןתמידיןמהל'

לשוןמיהוהבית.לאורךהמנורהקניאורךדנמצא
הנקראהואהאמצעידנרמשמעה"חבפרקיןרבנו

מונחים,ודרוםצפוןלמ"דדאתאןהמערבינר
כראב"שפסקדרבנולומרמוכרחיהיהולפ"ז
המנורהפנימולאלדתניאברייתאדסתםהואיל

תקשהולאכראב"ש.אתיאנתןר'עלהוקאיוכו'
דרבידי"למונחומערבמזרחשלחןדס"ללרבי
שכולןוכיילמנורהדלאכליםמשארשלחןיליף
דלכו"עהש"סס"דומעיקראהבית.לאורךארכן

בכוונתעיקרוכןמונחת.ומערבמזרחהמנורה
ברייתאדסתםהואילכראב"שבמנורהדפסקרבנו
דאתיסתמאוכלכוותיה.ליהסביראנתןר'וגם

סתםעלסומכיןאיןתמידדמסכתהךכיכרבי
סתםמשו"ההמשניותסתםעצמודרביכיוןמשנה
זהדבלאמהאלאזהעללסמוךואיןעצמוכדעת
ור'ברייתאדסתםוכיוןמחברוכרביהלכהקי"ל

נתן כראב"ש אין הלכה כרבי מחבריו.

דעדרבנוסוברדודאינ"לשהקשינומהולענין
שלחנותבעשראלאוראב"שרבינחלקולאכאן
משא"כודרוםצפוןאוומערבמזרחמונחיןהיואם

לאמסודריםהיוודרוםצפוןלכו"עמנורותבעשר
מזרחמונחתעצמהמנורהדס"לרבילדעתמיבעיא
בהכרחא"כה'לפנימערבינרשיהיהכדיומערב

דא"כלמערבממזרחהמנורותשורותהיולא
שאינןאינךעלמערביתמנורה[מפסקא](מספקא)

בשורהעמדוהמנורותדעשרודאיאלאה'לפני
למערבממזרחנרותיהמנורהוכללדרוםמצפון

נרשנמצאלחוץמשוכהביניהןמשהומנורת
לראב"שואפי'ה'.לפנימנורהכלשלמערבי

בהכרחנמילצפוןמדרוםנרותיהעצמהדמנורה
משהומנורתלדרוםמצפוןמנורותעשרהשורה
אחת(ונמצאהקדשיםקודשכלפילחוץמשוכה

אינםטפחיםושבעהשבעיםשהןמנורותעשרה
שתיביןאמצעיונרדריבתריעמדוובהכרחבצפון

אלאה'לפנילהיותקפידאאיןדהאה'לפנימנורות
ראב"שדלדעת[א"נ](א"כ)זה).והבןאמצעיבנר

למערבממזרחדריבתריהמנורותעמדובהכרח
שיהיובאופןמחברתהקצתגבוההאחתכלוהיתה

והחיצוניותקצרהשהפנימיתדהיינוה'לפניכולן
ולפ"זמסתבר.וכןמחברתהקצתגבוההאחתכל
לאממנורהגמירדרביטעמאמאידאמרהא

מזרחשהמנורהלרבישהריקאמרמנורהמסידור
לרביגם(ואוליודרוםצפוןהשורותהיוומערב

גבוההאחתכלאלאלמערבממזרחהשורותהיו
וממילאעצמהממנורהדיליףאלאמחברתה)קצת
ואליבאלמערב.ממזרחהשלחןשורותסידורנמי

נמילדרוםמצפוןדמנורהכראב"שדקי"לדהלכתא
המנורותמשורתשלחנותשורתילפינןשפיר

דשורת המנורות בהכרח ממזרח למערב והבן זה.

ציוני מהר"ן

וכתבכו'.טפחעשרשניםאורכוהיההשלחן
למהטעםוצריךכו'צ"ודףהלחםשתיבפ'הכ"מ
ס"לשאולדאבאמפנישטעמוואפשרכר"מפסק

ע"ש,ה"טתו"ממהל'בפ"העודוכ"ככוותיה,
דסתםמשוםכתבמ"יהנ"לבפ'שםובתוי"ט

בשו"תועי'ע"ש.דר"מאליבאהואשםמשנה
משוםשכתבקכ"בסי'חאו"חמה"תנוב"י

שלמקדששלשלחןק"טדףדפסחיםדהסוגיא
הסוגיאוכןמטביליןהיכיבאמתאאמתאכו'פרקים

היכיבעשריםעשרהדקאמרע"בצ"חדףדמנחות
מנחהוההיכידמשהשלחןדמקשהומהיתביהוה
דר"יאליבאשייךלאהכלשםהסוגיאכלוכןליה

דגםלהוסיףוישע"ש.חמשהבתכליםדאמת
סוכהע"בד'עירוביןע"אצ"בשבתדהש"ססתמא

המימראוכןטפח,וכפורתתשעהדארוןע"בד'
אליבאהואהכלע"בע"בביומאאר"ידרחבה
דהויהואופלגאתמניאוכפורתארוןדלר"ידר"מ,

בירושלמיגםועי'ע"ב.ה'שםבסוכהכדאיתא



ר'שםדנחלקוה"גפ"חובסוטהה"אפ"ודשקלים
היהטפחיםששהשלדבאמהס"לדר"יור"ליוחנן

שםוקאמרחמשה,בתבאמהס"לור"להארון
רבינופסקזהמשוםואוליכר"יור"לכר"מדר"י
שהבאתי(ולפ"מר"ללגביכר"ידקי"לכר"מ
הנוב"יבשםה"בהמקדשביאתמהל'בפ"טלקמן
איתמרלאר"ללגביכר"ידהלכהזהדכלל

אתשםדחיתיכבראמנםלדברי,ליתאבירושלמי
דבריו ע"ש):

הלחםשתיבפ'הכ"מוכתבכו'.המנורהנרותוכן
שםבתוס'ועי'כו'.מחבירוכרבידהלכהואע"גכו'

התםמייתיי"אדףדבשקליםשכתבע"אצ"טבדף
איפכאהתםומתנייאבר"שור"אדרביפלוגתא

ודרוםצפוןולרביומערבמזרחבר"שלר"א
וזודמנחות)בסוגיאכמושםהגירסא(ולפנינו
שפירופסקרבינולפנישהיתהנראההגירסא

כרבי:

קרית ספר

ששהורחבוטפחעשרשניםארכוהיההשלחן
סתםאמהרחבואמהארכואמתיםכדכתיבטפחים

ארכומונחוהיהטפחיםששהבתבינוניתשהיא
כלשארוכןהביתלרוחבורחבוהביתלארך

הביתלרוחבארכושהיההארוןמןחוץהכלים
ונראיםובולטיםהפרכתאתדוחקיםהבדיםוהיו

לןומנאיליןשדיביןכדכתיבאשהדדיכשני
הוודאילארכוולאיתביהוודארוןלפותיאדבדיו

ומחצהאמותשתיאלאלבדבדביןהוולאלארכו
לאופלגאבאמתאגבראותריארוןשלכרחבו
דכתיבליהדרוהוודבארבעהומנ"ללהומסתגי
והקימותרינמיהמקדשנושאיתריהקהתיםונסעו

בואעדלחנותרוציםכשהיוהמשכןאתהלויים
צפוןביןהיוהמנורהנרותוכןהארוןנושאיאלו

הקדשיםקדשינגדשהואלפניהםהיהולאלדרום
אותויערוךמדכתיבכדאמר'האמצעינראלא

דגליוכיוןהאמצעיאנרדקאיה'לפניוגו'אהרן
לדרוםצפוןביןמונחיםשיהוומנורהבארוןקרא

ורחבןארכןכדרכןמונחיןהיוכליםדשארמשמע
כתוביןכשניהווומנורהדארוןהביתורוחבלאורך
מנורהכמ"דקיימאדלאמלמדי'ואיןכאחדהבאים

מזרח ומערב ולא כמ"ד שלחן צפון ודרום.



הלכה יג-יד

ֶלֶחםֶׁשלַהַּמֲעָרכֹותְׁשֵּתיָּבֶהןסֹוְמִכיןֶׁשָהיּוְּבָראֵׁשיֶהןְמֻפָּצִליןַלֻּׁשְלָחןָהיּוזָָהבֶׁשלְסנִיִפיןַאְרָּבָעהיג.
ַהָּפנִים. ְׁשנַיִם ִמֵּסֶדר זֶה. ּוְׁשנַיִם ִמֵּסֶדר זֶה. ְוֵהם ַהּנֱֶאָמִרים ַּבּתֹוָרה (שמות כה כט) "ּוְקׂשֹוָתיו".

ֶאָחד ֵמֶהן ַּכֲחִצי ָקנֶה ָחלּול ָהיּו לֹו. ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֵסֶדר זֶה ְוַאְרָּבָעהּוְׁשמֹונָה ְוֶעְׂשִרים ָקנִים ֶׁשל זָָהב ָּכליד.
ָעָׂשר ְלֵסֶדר זֶה. ְוֵהם ַהּנְִקָרִאים (שמות כה כט) "ְמנִַּקּיֹוָתיו". ּוְׁשנֵי ַהְּבזִיִכין ֶׁשַּמּנִיִחין ָּבֶהן ַהְּלבֹונָה ַעל ַהֻּׁשְלָחן

ְּבַצד ַהַּמֲעָרכֹות ֵהן ַהּנְִקָרִאין (שמות כה כט) "ַּכּפֹוָתיו". ְוַהְּדפּוִסין ֶׁשעֹוִׂשין ָּבֶהם ֶלֶחם ַהָּפנִים ֵהם ַהּנְִקָרִאים
(שמות כה כט) "ְקָערֹוָתיו":

כסף משנה

משנהארבעה סניפין של זהב היו לשלחן וכו'.
בפרק שתי הלחם (דף צ"ו) ופירש"י מפוצלים לתת

ראשי הקנים באותם פיצולים והרבה פיצולין יש
והם הנאמרים בתורהבהם למנין הקנים. ומ"ש

שם בגמרא ופירש"י על שם שמקשהוקשותיו.
הלחם ומחזקו שלא ישבר:

וכ"ח קנים של זהב כל אחד מהם כחציומ"ש
משנה שם (דף צ"ו) . ומהקנה חלול היו לו וכו'.

שם בגמרא (דףוהם הנקראין מנקיותיו.שכתב
צ"ז) ופרש"י על שם שמנקים את הלחם מעיפוש.

ושני הבזיכין שמניחים בהם הלבונה וכו'ומ"ש
הן הנקראים כפותיו והדפוסים שעושין בהם

גם זה שםלחם הפנים הם הנקראים קערותיו.
בגמרא:

אור הישר

ארבעה סניפין של זהב היו לשלחן וכו' והם
עיין לח"מ תמידיןהנאמרים בתורה וקשותיו.

פ"ה ה"א.

הר המוריה

שםוכתבא'צ"זמנחותעי'וכו'.בתורההנאמרים
לישנאדקראמריבוייאסניפיןאלוקשותיורש"י

יעו"שישברשלאומחזיקוהלחםשמקשהאחרינא
כ"טכ"השמותבחומשרש"יכיודעבמרןוהובא

חלוליםקניםחצאיכעיןהםוקשותיוכתב
ומסדרזהבשלעשהדוגמתןלארכןהנסדקים

גביעלהאחדלחםשישבלחםכלראשעלשלשה
שיכנסכדיללחםלחםביןומבדיליןהקניםאותן
תרגומוומנקיותיווכו'יתעפשוולאביניהםהרוח

עומדיןזהביתידותכעיןסניפיםהןומכילתיה
וכו'הרבההשולחןמןלמעלהעדוגבוהיםבארץ
אבלהכילנלאיתיכמוסובלותיהמכילתיהולשון
וישסניפיןעלנופלאיךיודעאינימנקיותיולשון

סניפיםאלוקשותיואומריםישראלמחכמי
ומנקיותיוישברשלאאותוומחזיקיןאותושמקשין

אבליתעפששלאאותושמנקיןהקניםהןאלו
האומרכדברישונההיהמכילתיהשתרגםאונקלוס
יכוסהאשרבהןיוסךאשרסניפין.הןמנקיותיו

שהיהבהןיוסךאשראומרהואקשותיוועלבהן
אומרהואאחרבמקוםוכןוכיסויסכךכמיןעליו
האומריםבדבריבחרהנהעכ"להנסךקשותואת

שלאוזההלחםעלשמסככיןהקניםאלושקשותיו
בזהשהאריךשםרמב"ןועי'תלמודינוכדברי
הםוקשותיומפרשאונקלוסדהתרגוםוכתב

היטיביעו"שלמדהשםומנקיותיווהקניםהסניפים
אלודקשותיוהש"סכדעתכתברבינואמנם

י"דבהלכהכמש"כהקניםאלוומנקיותיוהסניפים
הקניםאלוהמנקיותואתד'במדברבמד"רוכ"ה
בציוויכתיבולכךוכו'זהבשלקניםכ"ח



הלחםמעמידיןשהיובהןיוסךאשרומנקיותיו
לזהסוכהנעשיתוחלהחלהשכלסוכהכמין

ארבעהסניפיןאלוהנסךקשותואתשתחתיה
קשותהכתובשאמרומהווכו'לועשוזהבסניפין
החלותראשימעמידותהיוהןשאףהנסך

והיובשלחןנוגעיןהיושלאלמעלההתחתונות
תחתונהחלהשלאמצעיתאבלהשלחןעלמסיכות

ספינהכעיןעשוייםשחלהלפיבשולחןנוגעת
יעו"שלמעלהורחבהונסבהמלמטהחדהרוקדת
מאירש"יקושייתומתרץהש"סכדעתוזההיטיב
אשרדכתיבמאיבאמתאבלהנסךקשותדכתיב

בתוס'וע"עליהדסמיךמנקיותיועלקאיבהןיוסך
ליישבדיששכתבווכו'היהלאד"הב'צ"ומנחות

דקאימכילתיהשמפרשאונקלוסהתרגוםדעתגם
עלקאיבהןיוסךדאשרכתבוועודהקניםעל

שלסניפיןה"קהנסךקשותדכתיבוהאמנקיותיו
שלאוהואהיטיביעו"שהלחםאתהמסככיןקנים

דסמכיד"הב'צ"דתוס'וע"ערבה.המדרשכדברי
וכו' יעו"ש ואי"ה במקו"א יבואר.

במנחותוברייתאבמשנהכ"זעי'וכו'.אחדכל
הי'למההטעםאיתאושםשםובמד"רא'צ"ז

וע"עהלחםעליכבדושלאלפיחלולקנהכחצי
פי"חאמורפ'ובתו"כדמנחותפי"אבתוספתא

יעו"ש.

קרית ספר

ומכאןמכאןהמערכותשתיבהםשסומכיןהסניפין
ישבר.שלאומחזקוהלחםאתשמקשהקשותיוהם

אשרמעיפושהלחםשמנקיןהקניםאלומנקיותיו
עלהלחםאתבהםשמסככיןטהורזהבבהםיוסך

והבזיכיןלחברתהחלהביןאותםמסככיןהלחם
הםהלחםבהםשעושיןוהדפוסיןכפותיוהם

כשנימשניםפחותלאהכליםאלוומניןקערותיו
יותרולאשניםרביםמיעוטכפותיודכתיבבזיכין

מעשרים ושמנה קנים כפי מה שהיו צריכין ללחם.



הלכה טו

ָקנִים.ְׁש�ָׁשהּוְׁשנִּיָהִראׁשֹונָהֵּביןְונֹוֵתןֻׁשְלָחןֶׁשלַעְצמֹוַעלָהִראׁשֹונָהַהַחָּלהנֹוֵתןָקנִיםָעָׂשרָהַאְרָּבָעהֵאּלּו
ַאֶחֶרת.ַהִּׁשִּׁשיתַעלֶׁשֵאיןְלִפיִּבְלַבדָקנִיםְׁשנֵיַוֲחִמיִׁשיתִׁשִּׁשיתּוֵביןָקנִים.ְׁש�ָׁשהְוַחָּלהַחָּלהָּכלֵּביןְוֵכן

נְִמְצאּו ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבָכל ַמֲעָרָכה ּוַמֲעָרָכה:

כסף משנה

ארבעהנמצאועדוכו'קניםעשרהארבעהאלו
ומסייםשםברייתאומערכה.מערכהבכלעשר

שאיןלפישניםאלאצריכהאינההעליונהבה
לפיעיקרכלצריכהאינההתחתונהמשאויעליה

שאיןלפיופירש"ישלחןשלטהרועלשמונחת
טהרועלהימנה.שלמטהעלשיכבידנהעליהמשוי

של שלחן ולא מיעפש:

הר המוריה

בצדומש"כא'צ"זשםהכלוכו'.השלחןעל
שפוסקוכמושאולכאבאשפוסקמשוםהמערכות

היטיביעו"שה"דומוספיןתמידיןמהל'פ"הלקמן
דש"ססוגייאדלכאורהואףשםמרןמש"כועי'
(ועי'שאולדאבאאליבאאזלאלאלכאורהב'צ"ד
הוודלחםבגוויהבזיכיןוהאיכאא'צ"ושםעוד

זהלפרשוישיעו"שקיימיהוולחםולבהדייתבי
ועיי"שוהבן)שאולדאבאואליבאדת"קאליבא

סתמאפי"חאמורפרשתבתו"כוע"עא'ס"ב
תמידיןבהל'שםלקמןוע"עיעו"ששאולכאבא

ומוספין מזה.

עלמדכתיבלהמייתישםבתו"כוכו'.עצמועל
שלחן הטהור על טהרו של שלחן יעו"ש היטיב.

חידושים ומקורים מבעל מנחת חנוך

ב'דףמנחותבגמ'נ"בלשניה.ראשונהביןונותן
ורבינוע"שמישקעיהוישקועידקניםמבואר

השמיטו:

לחם שמים

הקנההיאךיודעאיניקנים.שלשהחלהכלובין
בצניףפיצולג"כלוהיהאםמונחהשלישי
פצוליןשניאחדבצדלהןיהאשהצניפיןלסומכו,

שבדפוסנראה[א"ה:כזה,השניבצדואחד
הניחאוהמחבר]ציורכאןהושמטהראשון
חורעוברהפצוליןשניביןבאמצענקוביםהסניפין

תרומהפרשתהרא"מומדברי[כנ"ל].כזהא'
קניםשלשהלכלמשמשהיהאחדשפיצולנראה
רחביןהסניפיןשהיווכתבלחלהחלהשבין

שיספיקבכדילשלישיהראשוןמקנהשישכשיעור
קנים,השלשהכלעליולהשעןשבסניףהחריץ

הסניףלרוחבישרחריץאםכיאינוהפיצולא"כ
רחבחריץאחדמצדונחרץבמגרהמגוררשהיה

בשיעור מספיק לרוחב שמן קנה הראשון לשלישי:

ט'טפחים,כ"אשהיההרא"םכתבהסניפיןוגובה
לגובהטפחיםוי"בשולחןשלגובהוכנגדטפחים
הקניםחשבוןנתןלאוהנהבלבד,החלות

בגובהומעדיפיםלחלה,חלהביןהמפסיקין
להםוישעומדות,בנסהיולאשבודאיהמערכת,

ז"לדעתוונראהשהוא,כלוכמותמדהאיזה
חלהשלגובההכנגדעוליןהיולאשהסניפין
כך,כללהגביהןצריכיןהיושלאלפיהעליונה,

שנינמצאוא"כמלמעלןקניםעליהןאיןשהרי
יותראבלהקנים,עודףבהןלפרנסעודפיםטפחים
החלהכותליכנגדגםמגיעיםשהסניפיםנראה

לצדדין,העליונותהחלותיטושלאכדיהעליונה
שיעורכדיטפחיםהכ"אעללהוסיףבהכרחא"כ

הקנים ולא נודע כמותן:



הלכה טז

ְוֶאָחדִּבְכנִיָסתֹו.ַהָּפנִיםֶלֶחםָעָליונֹוְתנִיןַׁשיִׁשֶׁשלֶאָחדַהַּביִת.ֶּפַתחַעלִמִּבְפנִיםָּבאּוָלםָהיּוֻׁשְלָחנֹותּוְׁשנֵי
ֶׁשל זָָהב נֹוְתנִין ָעָליו ֶלֶחם ִּביִציָאתֹו. ֶׁשַּמֲעִלין ַּבּקֶֹדׁש ְו�א מֹוִריִדין:

כסף משנה

הביתפתחעלמבפניםבאולםהיושלחנותושני
ג"ז שם במשנה (דף צ"ט:):וכו'.

הר המוריה

אחדאיתאשםא'צ"טמנחותעי'וכו'.שיששל
רקשיששלדהיהופירש"יזהבשלואחדכסףשל

ע"בושםיעו"שכסףאותוקוראלבןדהיהמשום
יעו"ששיששלהיהדאחדבמשנהבהדיאאיתא

שםב'ל"אבתמידוע"עוכו'אחדד"הובתוס'
שםוכ"כזהבשלואחדכסףשלאחדאיתא

אמאימקשהדשםלכאורהלעייןוישהמפרש.
רבבשםחיננארבאמרדזהבניעבדודשישעביד
מפנייצחקרבברשמואלר'בשםאסיור'אסי

הלחםאתשמרתיחהמפרשופי'מרתיחשהוא
גורסהואהאוצ"עעכ"ללהתעפשוממהרומחממו

עלהש"סדקושייתוצ"לבאולםכסףשלדהיה
שלשבמערבואותועלוכןהמטבחייםדביתשמנה
שמעליןהטעםאמרכברשבאולםאותודעלכבש

דזהב.וניעבידמקשהמאיוא"כמורידיןולאבקדש
אותועלתירצומאיא"כקצתלעייןישאבל

איןאמאישרתכליעליושנותניןהכבששבמערב
עשירותבמקוםעניותאיןהאזהבשלאותועושין

פריךמאיקאיהלחםעלדאיקושיאמשוםואי
בקדשמעליןמשוםתירצוכברהאדזהבוליעביד

יניחושלאיתחייבזהדטעםלק"מזהמורידיןולא
אותושמסלקיןלאחרזהבמשלגרועשלחןעל

עליושמניחיןאותולהיותמחוייבזהמפנילאאבל
שובשיש.שלאוכסףשללהיותאותוכשמכניסין

שלשםובמפרשבתמידשהגיהלהב"חראיתי
הכלשפיראתיובהאיעו"שכסףשלבמקוםשיש

ה"הפ"ובשקליםגרסדהגר"אודענכון.על
בשםבהומטומיישאור'אחאר'וז"לבירושלמי

מפנישיששלכאןליתיצחקרבברשמואלר'
חםהלחםשיהאובעינןור"לכצ"למקררשהוא
שנעשוהנסיםמןאחדזהתניכןולאופריך

היוכךחםאותומניחיןשהיושכשםבמקדש
ביוםחםלחםלשוםשנאמרחםאותומוציאין
מזכיריןאיןאריב"לנספיעלחםהיהור"להלקחו
סתםתופסורבינוהיטיביעו"שנסיםמעשה

הש"סדבריומפרשושקליםבמנחותמשנתינו
שלנוכגי'גורסובירושלמיהב"חכמש"כדתמיד
יהודהשבטבס'הואוכןוברוריםפשוטיםודבריו
יעו"ש.

קרית ספר

לחםנותניםזהבושלבאולםהיושלחנותושתי
דהוימורידיןולאבקדשדמעליןביציאתוהפנים

אותםדעשוהחטאיםממחתותכדילפינןדאוריתא
ועכשיומזבחתשמישיבתחלהציפויפחיםרקועי

גופו של מזבח.



הלכה יז

ַהֻּׁשְלָחןֵּביןָמׁשּו�ַלָּדרֹוםַהָּצפֹוןֵּביןְמֻכָּוןַּבֵהיָכלנָתּוןְוהּואַאָּמה.ַעלַאָּמהְמֻרָּבעָהיָהַהְּקטֶֹרתִמזְַּבח
קֶֹדׁשּוֵביןַהּקֶֹדׁשֵּביןַהַּמְבִּדילַהָּפרֶֹכתְּכנֶגֶדְוִלְפנִיםַהֵהיָכלִמְּׁשִליׁשֻמּנִָחיןָהיּוּוְׁשָלְׁשָּתןַלחּוץ.ְוַהְּמנֹוָרה

ַהָּקָדִׁשים:

כסף משנה

מפורשאמה.עלאמהמרובעהיההקטרתמזבח
רחבוואמהארכואמהתצוהפרשתבסוףבתורה

ובפרקצ"ז)(דףהלחםשתיובפרקיהיהרבוע
ה'בתאמהדהוהאמרי'ד')(דףדעירוביןקמא

והואומ"שרבינו.השמיטולמהיודעואיניטפחים
בפ"גוכו'.לדרוםהצפוןביןמכווןבהיכלנתון

הכותלמןמשוךבצפוןשלחןל"ג:)(דףדיומא
הכותלמןמשוכהבדרוםומנורהומחצהאמותשתי
באמצעועומדממוצעמזבחומחצהאמותשתי

כיוןלהדייהוונוקמיהקימעאחוץכלפיומשוך
אהדדידחזובעינןהשלחןנוכחהמנורהואתדכתיב

ומחצהאמותשתיהכותלמןמשוכהופירש"י
זה.בצדזההשלחןנכחכתיבדהאהשלחןכמדת
לוקמיהההיכל.פתחלצדמזרחכלפיחוץכלפי

ומ"שלחוץ:נמשךולמהבינייהומכווןבהדייהו
ולפניםההיכלמשלישמונחיםהיוושלשתן

תוספתא פרק ב' דיומא:וכו'.

משנה למלך

משנהדכליםפי"וכו'.מרובעהיההקטורתמזבח
י':

אבן האזל

והואאמה,עלאמהמרובעהי'הקטורתמזבח
ביןמשוךלדרוםהצפוןביןמכווןבהיכלנתון

מונחיןהיוושלשתןלחוץ,והמנורההשולחן
המבדילהפרוכתכנגדולפניםההיכלמשליש

בין הקודש ובין קודש הקדשים.

דאמתהרמב"םשהשמיטמהע"זעמדהכ"מ
במתני'כמבוארטפחים,ה'בתאמההיתההמזבח
ד',דףובעירוביןצ"זדףובמנחותפי"זדכלים

כותבשהי'כמואלאהשמטהזהאיןלכאורהוהנה
באמהכליםאמתדסתםדפסקכיוןלהיפוךלהדיא

בהל'שולחןגבישכתבכמומאירכר'ששהבת
דהלכהדכליםי"זפ'בפיהמ"שכתבוכןי"ב,

השיעורשולחןגבידכתבדמזהאיבראכר"מ,
להיפוך,לכאורהלדוןישאמה,כתבוכאןבטפחים

בתיהי'אמהדסתםמצינודלאמיושבאינוומ"מ
כלימהל'בפ"טכתבחושןדגביועודחמשה,
וכופלוזרתורחבואמהארכוו'הל'המקדש
ג'הואוזרתמרובע,זרתעלזרתנמצאלשנים,
מהל'בפ"טוהמ"מהרמב"םבד'כמבוארטפחים

גביהרמב"םשכותבדאמהומוכחז',הל'שבת
י"בשולחןגבידכתבדמהוע"כו'בתהיאכלים

תימההואוא"כבמשנה,הואשכןלפיזהוטפחים
גדולה.

הזכירשלאבמהעודתמההמורי'בהרוהנה
קומתו,ואמתיםכדכתיבאמותב'דגובהוהרמב"ם

כדכתיבהקרנותהזכירשלאבמהעודתמהואני
המזבח,שעלזהבהזרהזכירלאגםקרנותיו,ממנו
ארכוג"כהרמב"םכתבשולחןגביי"בבהל'והנה

וחציואמהבקראדכתיבמההזכירולאורחבו
ולאבמזבחע"זעמדהמורי'שבהרולפלאקומתו,

ב'מוכחקושיותהג'דמכלונראהבשולחן,עמד
דמפורשמהכלכותבהרמב"םדאיןא'יסודות,
בפ"אמדבריוכדמוכחהמקראעלוסומךבתורה

צריכיםהקטורתומזבחדהשולחןשכתבי"חהל'
ועייןפסוליןעץשלעשאןואםמתכתשללהיות

דאםהזכירשלאמהועכ"פשםשהארכתימה



משוםע"ככשרים,במתכתוציפןעץשלעשאן
עצישללעשותםמפורשדכתיבהמקראעלדסומך
מיושבאינואכתידבזהאלאבזהב,ולצפותםשטים

ביןקומתוהזכירולאורחבוארכושהזכירמה
אינוועודלזה,זהביןומהבמזבחביןבשולחן
ה'בתהיאדהאמהבמזבחהזכירשלאמהמיושב

טפחים.

למודלנודאיןדמהב'ליסודאנומוכרחיםולכן
עכשיוחיובשהואכללמוכרחאינולדורותשהוא
אמרינןהחיצוןדבמזבחומהלכתחלה,אפי'

עלאמההואולעכובאל"בעלל"בהואדלכתחלה
נביאע"פשנאמרממהזהוהמערכהמקוםאמה
שניבביתאותושיבנוהמזבחמדותהואשכן

ד',ג'הל'בפ"בהרמב"םוכמש"כלבואולעתיד
לדורותאינוהמזבחמדותבתורהשנאמרמהאבל

אלא במה שיש לנו למוד שהוא לעכב.

דאינוהרמב"םשכתבבמהי"זהל'בפ"בוהנה
ברוםאמהעלאמהאלאהחיצוןבמזבחמעכב
מזבחשלהמערכהמקוםכשיעוראמותשלש

החמשהדכלבגמ'שםשפירש"י,כמוולאמדבר,
דהרמב"םבארתימעכבין,בקראדכתיבאמות
דכלסברולאהונארבעלפליגיוסףדרבסובר
לאזהומשוםלעכב,הואהמזבחשנאמרמקום
ומהדמעכבין,סובבולאכיורלאהרמב"םהזכיר

משוםכתבתיורבועוכבשויסודקרןדמעכבין
המזבחעבודתלעיקרצריכיםוכבשויסודדקרן

עלאמהדמעכבומהיהיו,דכתיבמשוםורבוע
עבודתצורךעיקרדזהומשוםאמותג'ברוםאמה

פחותלשיעורמזבחשםשיהי'מצינוולאהמזבח
קומתואמתיםהקטורתדמזבחדאףוכתבתימזה,

החיצוןמזבחאבלגחלים,אלאעליודאיןבשביל
עלתוקדתמידואשהמערכהעציעליושנותנים

אנשיםויזיקוניצוצותילכונמוךיהי'אםהמזבח
צריךולכןבגדיהם,ישרפואובעזרההנמצאים

ואפי'איש,קומתכשיעוראמותשלשגובהושיהי'
דשיעורמקומותובכמהק'דףבב"בהתוס'לשיטת

דדרךלומרישמ"מהראש,לבדהואאמותג'
סגיאמותבג'ולכןלמעלה,קצתשפורחיןהנצוצות

שלא יפלו הנצוצות על האנשים ובגדיהם.

לנואיןהקטורתדמזבחלומראפשרלפי"זולכן
אמהאבלאמות,ב'דוקאקומתושיהי'לעכבטעם

מזבחביןלחלקטעםוישדמעכב,נראהאמהעל
אמותחמששיעורמעכבדאינושכתבנוהחיצון
ועשיתכתיבהחיצוןדבמזבחמשוםבקרא,דכתיב

וחמשאורךאמותחמששטיםעציהמזבחאת
קומתו,אמותושלשהמזבחיהי'רבוערוחבאמות

רחבוואמהארכואמהכתיבהקטורתובמזבח
הטעמיםלפילחלקוישקומתו,ואמתיםיהי'רבוע

הוא"רוחב"תיבתעלהטעםהחיצוןדבמזבח
מהפךהואהמזבחיהי'רבועעלואח"כרביעי
ולכןמפסיק,טעםהואשרביעיוידועז"ק,פשטא

אבללעכב,דהוארבועעלאלאיהי'קאילא
ואמהארכואמהעלהםהטעמיםהקטרתבמזבח
ז"ק,פשטאמהפךואזלאקדמאיהי',רבוערחבו
עניןוהואפשטאמהפךשלסיוםהואשז"קוידוע
ואמהארכואמהעלגםיהי'קאיהכאולכןאחד,
לסמוךשראוידברבודאיהםוהטעמיםרחבו

ויבינואמרינןל"זדףדבנדריםלהלכה,עליהם
שע"יהרא"שוכתבטעמים,פיסוקזהבמקרא
למטה,אולמעלההמקראלחברמביניםהניגון
משוקדיםלעניןהתוס'מד'ב'בהל'למעלהועיין

זצ"למוולאזיןחייםלרבינוהמשולשבחוט[ועיין
עכו"םדגנבתהרמב"םבשיטתשכתבכ"זסי'

ולאתכחשוולאתגנובולאדכתיבאףבלאועובר
הטעםתגנובודבלאמשוםבעמיתו,אישתשקרו

בעמיתו]אישזהעלקאיולאבאתנחתא,הוא
עלאמהאלאהרמב"םכתבדלאמהמבוארולפי"ז

קומתוואמתיםאבללעיכובא,דזהומשוםאמה
שכתבנוולפי"מלעכב,קראליכאאח"כדכתיב
למצוהגםשהואידענולאלעכבקראדליכאדבמה

לעכבקראדליכאאףהמזבחקרנותאבללדורות,
לעיקרדצריךדמההחיצוןבמזבחכתבנוכבראבל

הפנימיבמזבחוגםלעכבהואודאיהמזבחעבודת



ולכןיוה"כ,שלושעירפרמדםקרנותיועלמזין
קרנותיוהרמב"םהזכירשלאדמהצ"לע"כבזה
שהואשהזכירומההמקרא,עלדסמךמשוםהוא
הםורחבודארכולומרדהואנראהאמהעלאמה

במזבחדתנןדמהו',בתאמהשהיאסתםבאמה
המזבחבגובהזהוה'בתבאמהשהואהזהב

הרמב"םהזכירשלאוכיוןהמזבח,גבוזהכדכתיב
לעכבדהואקראלןדליתמשוםזההמזבחגובה

שלאבשולחןטעמאג"כוזהווכנ"ל,ולדורות
מעכב,בודאידזהומשוםורחבוארכואלאהזכיר

הפנים,לחםשלשיעורולעניןהואדצריךכיון
אבל מדת קומתו שאין נ"מ לשום דבר אינו מעכב.

דכתיבקראמהךדעכ"פמיושבאינודאכתיאלא
לגובהמדהישנביאדע"פמבוארהמזבחגבוזה

מדותקראבהךכתיבדלאדכיוןואוליהמזבח,
מפרשדבזהוע"כממנוללמודאיןהפנימיהמזבח

בתבאמהבגבהודהואתורהשלמזבחמדתקרא
מקראלאזהוהחיצוןמזבחמדותדידעינןומהה',

הגולהמןעלונביאיםדשלשהמהאאלאדיחזקאל
עלשהואהרמב"םדמפרשהמזבחעלהעידדאחד

זהובכליםדתנןומהג'הל'בפ"בכמש"כמדותיו
הכליםכלכדתנןבמקדששהי'המזבחעלג"כ

לעתידשיהי'מזבחעלדיןאינואבלבמקדש,שהיו
דנ"ממשוםלעכבשהואשולחןלדיןדנ"מאלא

כללהרמב"םהזכירלאולכןהלחם,שיעורלענין
דין גובה המזבח ולא שהוא באמה בת ה'.

אור הישר

והואאמהעלאמהמרובעהיההקטרתמזבח
כ"מעייןוכו'.לדרוםהצפוןביןבהיכלנתון

מעבודת יום הכפורים פ"ד ה"ב ד"ה באמת.

אור שמח

מנחות (דף צ"ח):ושלשתן היו מונחים. נ"ב

הר המוריה

גובהכתבלאלמהלתמוהישוכו'.עלאמה
ב'נ"טבזבחיםכמבואראמותב'שהיוקומתו

במרןועי'יעו"שפי"אהמשכןדמלאכתובברייתא
חמשהבתבאמהשהיהביארלאלמהשתמה
יעו"ששםובמנחותא'ד'בעירוביןכמבוארטפחים
האהזהבמזבחבמדתלושנסתפקאפ"לואולי

אוגובהועלקאיאםקטנהבאמהדנמדדדאמרינן
ביארלאאמאיצע"קמ"מאךוארכורחבועל

אורפי'עםבחומש(וראיתיבכ"ז.וצ"עתבניתו
נגנזמשהשעשהזהבשלדהמזבחשכתבהחיים

בשםשכ"כתרומהבפרשתיעו"שהמשכןכשנגנז
לרז"לזהמצאתילאבענייאניוהנהיעו"שרז"ל
שכתבכןמשמעלאב'כ"זבזבחיםמרש"יוהנה

אלמאיעו"שהמשכןעםדנמשחהזהבמזבחעל
עולמיםבביתהיהמשהשלדאותומזהמבואר
בסופהובחגיגהא'י"טעירובין(ועי'היטיב.יעו"ש

בדבריאמנםיעו"ש.צופרשתרישרבהובמדרש
שםשכתובהחייםאורכדברימשמעב'הימים
שהעמידואפ"לואוליהזהב.מזבחשלמהשעשה

(ועי'היטיבבזהלעייןוישבמקומוותיקנועמדועל
כאורמבוארשםברש"יכ'פסוקו'א'במלכים

שהוסיףשםכתבוהגר"אשם.רד"קועי'החיים
(ורחבוארכואמותב'היהוא"כיעו"שאמהעוד
דהמקדששהביאמראייתוולכאורהכמהיודעאיני
וזהוצ"ע)ב'עלב'דהיהמשמעממשכןכפולהיה

שלא כדברי רבינו וצ"ע.

שםמש"כה"זפ"אלעילעי'וכו'.לדרוםהצפון
מזה.

שםמש"כט"ובס"קיעו"שוכו'.ההיכלמשליש
וז"לפ"דהמשכןדמלאכתבברייתאועי'מזה

הביתאתוחולקהביתבתוךנתוןהיההזהבומזבח
שנאמרהפרוכתכנגדהיהמכווןולפניםומחציו

עדשבדרוםהקרשיםמןהפרוכתלפניאותוונתת
עדמנורהומקניומחצהאמותב'המנורהקני



הקרשיםועדהשולחןומןאמותחמשהשלחן
עשרשרחבולמדתהאומחצהאמותב'שבצפון

עשרהמנורהקניעדשבמערבהקרשיםמןאמות
מןאמותחמשהשולחןעדהמנורהמקניאמות

[מהשמטות.אמותחמשהזהבמזבחעדהשולחן
ממזבחממש]נגדוהיינוהשלחןנכחכתיבהאצ"ע

למדתהאאמותעשרשבמזרחהקרשיםעדהזהב
שהביאמרןועי'עכ"לאמהשלשיםשארכו

ש"סהביאדלאוהאיעו"שפ"בדיומאתוספתא
ממזבחנזכרלאדשםמשוםי"לב'צ"חבמנחות

כלל. יעו"ש.

ישועות מלכו

היוהיכלדבאמצעצ"עמונחין.היוושלשתן
ורבינו קיצר:

אמתיםהשמיטלמהידעתילאאמה.עלאמה
קומתו:

מעשה רב

ה'בתאמהדהויאמרינןדעירוביןובפ"קבכ"מ
ונ"ברבינו.השמיטולמהיודעואיניטפחים

המזבחגובהז"להרמב"םהשמיטדלמהעודוצ"ע
קומתוואמתיםתצוהבפ'כדכתיבאמותשתישהי'

עשרהשהםחמשבתבאמהג"כשהיהונראה
פ"בכליםהר"שבגליוןשכתבתימהועי'טפחים.

מד' התוספתא בזה:

מעשה רקח

ה'בתדבאמהכתבז"למרןוכו'.הקטורתמזבח
ע"כרבינוהשמיטולמהידעולאהיאטפחים
גביולכךה'בתאמהדסתםדס"לקצתואפשר
ביארי"בבהל'שלחןגביוכןי'בהל'מנורה

הטפחים.

מצאתיוכו'מונחיםהיוושלשתןרבינומ"שועל
דהאתימהוז"לשכתבידבכתבז"ללהרמ"ע

ולפניםהביתמחציחדאתניאמרינןדמנחותבפי"א
לאולפניםהביתמשלישחדאותנימונחיםהיו

היכלבהדיהקדשיםקדשיביתקחשיבמרקשיא
פי'היכלבהדיהקדשיםקדשיביתקחשיבלאומר

שלאמההששיםכלחשיבמשלישדתנימאןרש"י
אלאחשיבלאמחצידתניומאןהיכלושלדביר
היכלשלאמהוכו'יושביםוהיולחודיההיכל

היכלקוראולדבירדלהיכלוי"לע"כהדבירשלצד
בוונכללוכו'הגולהבנישבנוההיכלבפ"דוכמ"ש

הבית כולו עכ"ד:

מקורי הרמב"ם לרש"ש

ההיכלמשלישמונחיםהיוושלשתןבכ"מ,
(צ"חמנחותבגמראג"כאיתאוכו'.תוספתאוכו',

רבינובדברילהגיהדצריךותראהעיי"שב')
משליש הבית.

מרכבת המשנה

בשלחןבאמתוהנהכ"מ.עי'הקטרת.מזבח
אמה.כתבוכאןהטפחיםמדתרבנוביארומנורה

דמזבחפ"ומציעאבבאדכליםבתוספתאועיין
פי"זבר"שהובאהטפחיםששהלר"מהזהב

צ"זדףדמנחותסוגיאמיהועיי"ש.מ"ידכלים
נראהרבנודבריוליישבהתוספתא.עלחולקת

שטיםמעצירחבוואמהארכואמהמפורשדבפסוק
ה'בתדהאמהונהיוגו'טהורזהבאותווצפית
ה'.דףסוכהועייןהציפוילןפשאכתיטפחים
ה'בתהזהבשמזבחביחזקאלדמפורשהאולפ"ז

ודוקאזהב.כולויהיהאולידאזלעתידהואטפחים
היהדלעולםה"ה,הבחירהביתמהל'פ"בבמזבח,
העתידבניןמשא"כמדתורבנוביאראחדבאופן

בביתאייריהנ"לדהתוספתאואולירבנו.ביארלא
שני והש"ס מנחות לעתיד.



ציוני מהר"ן

ולפנים.ההיכלמשלישמונחיןהיוושלשתן
שםאולםדיומא,פ"בתוספתאהכ"מוכתב

הביתמחצינתוניןהיווכולםאיתאבתוספתא
ביהמ"קצורתבסמניתפ"יבס'ועי'ע"ש.ולפנים

גירסאהי"לדלרבינווכתבבזהשהעירע"אאות
שלהפנימימשלישכתובדהיהבתוספתאאחרת
מש"סנובעיםרבינודבריבאמתאולםע"ש.היכל
ערוכהגמ'תפ"יבעללהרבואשתמיטתיהערוך

היוולפניםביתמחציחדאתניע"בדצ"חבמנחות
מונחיןהיוולפניםהביתמשלישחדאותנימונחין
לאמרהיכלבהדיקה"קביתחשיבקאמרול"ק

ברש"יוע"שהיכל.בהדיקה"קביתחשיבקא
בק"ע.וע"שה"גדשקליםפ"ובירושלמיוכ"ה

דבירשלאמההששיםלכלג"כקחשיבורבינו
ושל היכל ומש"ה כ' משליש הבית ולפנים וא"ש:

קרית ספר

ארכואמהכדכתי'אמהעלאמההיההקטרתמזבח
בהיכלנתוןוהואקומתוואמתיםרבוערחבוואמה
והמנורההשלחןביןמשוךלדרוםצפוןביןמכוון
עלאשרהפרכתלפניאותוונתתביהדכתיבלחוץ
לצפוןהארוןמכנגדמשוךתאמרשמאהעדותארון

כנגדמכווןהכפרתלפנילומרתלמודלדרוםאו
שלחןדליחזוהיכיכיקימעאומשוךמבחוץארון

השלחןנכחהמנורהואתבהודכתיבאהדדיומנורה
ולפניםההיכלכלמשלישמונחיןהיוושלשתן

מדכתיבהקדשיםקדשלצדההיכלחצישהוא
לפניושהואהצדמשמעהפרכתלפנילפרכתמחוץ

וחוצה לו מיד.



הלכה יח

לֹוָעׂשּוּומּוְכנִיְּכֶאָחד.ִמֶּמּנּוְמַקְּדִׁשיםַּבָּתִמידָהעֹוְסִקיםַהּכֲֹהנִיםָּכלֶׁשּיְִהיּוְּכֵדיָּדדָעָׂשרְׁשנֵיםלֹוָהיּוַהִּכּיֹור
ְוָכלּוְמַקֵּדׁשַהּקֶֹדׁשִמְּכֵליֶׁשַהִּכּיֹורְּבִלינָהנְִפָסִליןֶׁשָּבּהַהַּמיִםיְִהיּוֶׁש�אְּכֵדיחֹלְוִהיאָּתִמיד.ַהַּמיִםָּבּהֶׁשּיְִהיּו

ָּדָבר ֶׁשּיְִתַקֵּדׁש ִּבְכִלי קֶֹדׁש ִאם ָלן נְִפַסל:

מקבלאינושהמוכנימקובליםואנובכאןרואהאניזריםדבריםא"אלו.עשוומוכניהראב"דהשגות
שיהיוכדיבערבהעזרהבבורומימיוהואאותוומשקעיןבחבלהכיוראתבוקושריםשהיוגלגלוהואמים

מימיו מחוברים ולא יפסלו בלינה ומפורש כל זה ביומא ובזבחים:

כסף משנה

א"לבס"פוכו'.דדעשרשניםלוהיוהכיור
דדעשרשניםעשהקטיןבןתנןל"ז)(דףהממונה

כדיתנאובגמראשניםאלאלוהיושלאלכיור
בתמידהעוסקיםהכהניםאחיועשרשניםשיהו

ומוכניומ"שאחת.בבתורגליהםידיהםמקדשין
אףמשנהשםוכו'.תמידהמיםבהשיהיולועשו
נפסליןמימיויהיושלאלכיורמוכניעשההוא

דהוהגילגלאאבייאמרמוכנימאיובגמראבלינה
גלגלבגמראמפרשמוכניופירש"יליהמשקעא
הכיורלמימימחובריםמימיושהיובבורבולשקעו

ולאובכלישקדשולפיבלינהמיפסליהוולאואי
כתבורבינוקדושים.מיםליפסלהואכבוד

בווכשהיושרתכלימכללהכיורהמשנהבפירוש
סביבכליעשהוזהבלינהונפסלונתקדשומים

כלימאותושותתיןוהיותמידהמיםבווהיולכיור
היההכליואותוראשוןראשוןהצורךכדילכיור
שהואונראהכאןדבריוהםוכךעכ"ל.מוכנינקרא

שעשהלומרהיינוליהמשקעאדהוהגלגלאמפרש
הכיורשהיההכיורסביבותכגלגלעגולכלי

אותופיפותחיןהיורוציםוכשהיובתוכומשוקע
ראשוןהצורךכדילכיורממנושותתיןוהמיםכלי

בפ"בשאמרומהלפרשישזהדרךועלראשון.
מקדשמבערבשיקעושלאכיורכ')(דףדזבחים

והראב"דמקדשאינוולמחרלילהלעבודתממנו
רבינודבריעלתמהולכךרש"יפירושעלהורגל

בכאןרואהאניזריםדבריםבהשגותעליווכתב
כפי'מקובלשהואמפנידאטועליולתמוהוישוכו'

וגםלויאמרזרדבראחרפירוששפירשמירש"י
לתמוהישובזבחיםביומאמפורששכתבמהעל

שאין פירושו מפורש בגמרא יותר מפירוש רבינו:

מיהמקדשביאתמהלכותבפ"הכתבשרבינוודע
משקעיםעושיםהיווכיצדבלינהנפסליןכיור
אותומעליןולמחרמעיין[במי]אומקוהבמיאותו

מדבריונראהעכ"ל.בבקריוםכלאותווממלאין
שרבינוואפשרוהראב"דרש"יכפירוששהםאלה

כתבושםהאחדכתבוכאןהפירושיםשנימפרש
2האחר:

אבן האזל

כלשיהיוכדידדעשרשניםלוהיוהכיור
כאחדממנומקדשיםבתמידהעוסקיםהכהנים
חולוהיאתמידהמיםבהשיהיולועשוומוכני

בלינהנפסליןשבההמיםיהיושלאכדי
דברוכלומקדש,הקודשמכלישהכיור

שיתקדש בכלי קודש אם לן נפסל.

אינםהפירושיםששנילפיכןלומרדוחק[זה2
והתי"טכמסתפקיהיההרמב"םונמצאכאחדעולין
מהלהכ"מדאשתמיטתיהד'משנהפ"אבתמידכתב

דלפידמכילתיןפ"גח'משנהבפירושורבינושכתב
פירוש זה מוכח שדבריו עולין בסגנון אחד ע"ש]



זריםדבריםא"אלו,עשוומוכניהראב"דהשגת
מקבלאינושהמוכנימקובליםואנובכאןרואהאני
בחבלהכיוראתבוקושריםשהיוגלגלוהואמים

כדיבערבהעזרהבבורומימיוהואאותוומשקעין
ומפורשבלינהיפסלוולאמחובריםמימיושיהיו

כל זה ביומא ובזבחים.

ביאתמהל'בפ"גלקמןהרמב"םד'הביאהכ"מ
דבריוהביאוהראב"ד,כפירש"ישכתבמקדש

שכתבכמושפי'דיומאבפ"גבפיהמ"שהרמב"ם
דתמיד,פ"אבפירושוגםכתבשכןהזכירולאכאן

רש"יכדעתפי'שבפ"גשםהתוי"טהעירוכבר
אחדבסגנוןעוליםשדבריוכתבולכןוהראב"ד,

וכברהכלי,אותומשקעיןושהיוסביבכלישהי'
דלמהביאורצריךאכתיאכןלדבריו,המ"מציין

שישבגמ'נרמזוהיכןביחדהתיקוניםלשניצריך
כאן ב' תיקונים.

שלתיקונוקודםדגםודאיזהדהנהבטעמוונראה
משקיעיןשהיואלאהכיורמשקיעיןהיוקטיןבן

שלאלהשקיעוצריךדהאגלגלתיקןוהואבחבל
ל"זדףביומארש"ישכ'וכמונפסלין,מימיויהיו

מיםליפסלהואקדשיםכבודדלאהכ"מהביאו
רקכתבדלמהרש"יבדבריצ"עובאמתקדושים,

מתרומהגרעלאובפשוטוהואקדשיםכבודדלא
שימורמצותדאיכאתרומותימשמרתדכתיב

והרמב"םדוכתי,ובכמהל"דדףבבכורותכדאיתא
אתלטמאאסורכתבא'הל'תרומותמה'פי"ב

כתבי"בהל'ובפי"חהקדשים,כשארהתרומה
להםלסבבאוהקדשיםאתלטמאאסורהרמב"ם

דאיכאשימורמצותוא"כפוסלן,שהריטומאה
סוברדרש"יואפשרבקדשים,הואכןבתרומה
תגעלאקודשמבכלהואבקדשיםטומאהדאיסור

ר"לוכדאמרנגיעה,בלשוןרחמנאמדאפקי'
ההואהתםדאמריוחנןר'וגםנ"גדףבזבחים
מדאפקי'מ"מתרומה,ולאוכלכתיבבתרומה
ביןבתרומהביןאיסוראאיכאנגיעהבלשוןרחמנא

תרומותימשמרתדיןדכלנאמרוממילאבקדשים,

לדעתעכ"פאבלבזה,וצ"עטומאהלדיןרקהוא
א"כפסולמשוםהואטומאהאיסורכלהרמב"ם

קדשים,פסולימכלשימורמצותדאיכאבודאי
גזירתגביע"בכ"אדףדבזבחיםראיתיאח"כ

שרתבכלילהודקדשדכיוןרש"יכתבשיקוע
שם,התוס'כתבווכןקדשיםכשארלשמרןמצוה
משקיעיןהיוקטיןבןתקנתקודםדגםודאיוא"כ

את הכיור.

היוקטיןבןתקנתקודםגםדודאישנתבררוכיון
המשנהלשוןשפיראתילאא"כהכיור,משקיעין

נפסליןמימיויהיושלאלכיורמוכניעשההואאף
לאנפסליןמימיויהיושלאבעיקרדהאבלינה
קלהכיורהשקעתנעשיתהמוכנישע"יאלאתיקן
הכיור,אתלהשקיעלמתניוהו"להגלגל,ע"ייותר
נפסליןמימיויהיושלאמוכניעשהדבלשוןועוד

נפסלין,מימיוהיולאכברלבדזודבתקנהמשמע
שע"יהי'התיקוןדעיקרהרמב"םמפרשלכן

נפסלין,מימיויהיולאחולכלישהואהמוכני
לאאונסאיזהע"ישמאדחששמשוםוהיינו

איכאשםבזבחיםוכדאמרינןהכיוראתישקיעו
ועשהשם,שפירש"יוכמושיקועגזירתבינייהו
והיוהמיםנתקדשוולאחולכלישהואהמוכני
הרמב"םשפי'כמולכיורכלימאותושותתין

אתלהשקיעצריכיןהיודמ"מאלאבפיהמ"ש,
אףמיםמעטבהכיורנשארהי'אםאפי'הכיור
המוכני,במידישיהי'לקדשבמהלמחריחסרשלא
הי'ולכןשימור,מצותמשוםלהשקיעוצריךמ"מ
בהגלגל,הכיורידועללהשקיעבהמוכניתיקוןעוד
רואיןהיולאדתנןפ"אדתמידממתני'מוכרחוזה

שומעיןשהיועדקולואתשומעיןהיוולאאותו
בפ"גוכןלכיור,מוכניקטיןבןשעשההעץקול

קטיןבןשעשההעץקולשומעיןהיומיריחודתנן
וממתני'דיומאממתני'להדיאומבוארלכיור,מוכני

וכדעתבמוכניהיוהתיקוניםדשנידתמיד
הרמב"ם.



אור הישר

כלשיהיוכדידדעשרשניםלוהיוהכיור
כאחד.ממנומקדשיםבתמידהעוסקיםהכהנים

ה"ופ"אהבחירהביתהל'למלךמעשיבס'עיין
אות ב'.

שיתקדשדברוכלומקדשהקדשמכלישהכיור
ביאתהל'לקמןעייןנפסל.לןאםקדשבכלי

כ'דףלזבחיםבחידושיובמש"כהי"דפ"המקדש
ע"א ולסוכה נ"א ע"ב בתוד"ה קרא.

המאיר לארץ

פי'וכןנ"בוכו'.גלגלוהואהראב"דבהשגות
הי"דפ"ההמקדשביאתבהל'בעצמוהרמב"ם

משקעין וכו'.

הר המוריה

תנאוז"לשםדאיתאא'ל"זיומאעי'וכו'.דדי"ב
העליוןמןורגליוידיומקדשבמילואושחרית
התחתוןמןורגליוידיומקדשבירידתוערבית
ולאבתוס'ולאברש"ילאפורשולאהגמ'עכ"ל

דאיתאמאיעלדקאילפרשונ"ללזה.פירשראיתי
למהפי'וע"זשתיםאלאלוהיהשלאבמשנהשם

מלאשהיהדבשחריתפי'לכןשתיםהיהמתחלה
שנתמעטובערביתאבלהעליוןהדדמןמקדשהיה
והוכרחשבשחריתהקידושמחמתהמיםכבר

אחדלעשותתרתיל"לקשהואיהתחתוןמןלקדש
משוםי"לבשחריתאףממנולקדשויכוליםמתחת
ע"דוגדושמלאשיהאמעלהכלפיכבודדרךדהוא

עלתקנוברהמ"זבכוסוכןב'מ"טבסוכהדאיתא
היהאיולכןכןמצינודבריםבכמהוכןמלאכוס
לכןלאאומלאהואאםניכרהיהלאמתחתהדד
היולאבערביתאבלבשחריתהכליבעליונותעשו

נפסליםשבתוכוהמיםדהיולמלאותויכולים
לביתקדושיםמיםלהביארשאיםואיןבלינה

זבחיםתוס'ועי'במרןהובארש"יכמש"כהפסול
לאחרקטיןבןאבלוכו'איןמאיד"הא'כ"א

נפסליםמימיוהיולאששובלכיורמוכנישעשה
עשווהדדיןהכיוראתממלאיןהיותמידבלינה

נחמדפי'וזהוסביבסביבבעיגולהכליבעליונית
שםשכתובראיתידיומאבתוספתאאולםלדעתי

כאחדממנומקדשיןכהניםשניהיושמתחלה
דיומאבירושלמיועי'הנ"לכפי'דלאוזהיעו"ש

דכתביצחקשיחבס'ראיתי(שובשםובש"קשם
לפיוכ"זכתבתי)לענ"דשנראהומהעד"זקצת

יתכןלאזהשאחרבס"קרבינולפי'אבלפירש"י
יעו"ש.

דבריםא"אוז"להראב"דכתבוכו'.עשוומוכני
אינושהמוכנימקובליםואינובכאןרואהאניזרים

הכיוראתבוקושריםשהיוגלגלוהואמיםמקבל
בבורבעזרהומימיוהואאותוומשקעיןבחבל
בלינהיפסלוולאמחובריםמימיושיהיוכדיבערב

רש"ידעתוהנהעכ"לובזבחיםביומאכ"זומפורש
דיומאהמשניותבפי'כתבורבינוהראב"ד.כדעת
מיםבווכשהיהשרתכלימכללוהכיורוז"ל

במקומושיתבארכמובלינהונפסלונתקדשו
המיםבווהיהלכיורסביבכליעשהוזהמקדשים

הצורךכדילכיורכלימאותושותתיןוהיותמיד
עכ"למוכנינקראהיההכליואותוראשוןראשון
שםביומאמפרשז"לדהואמרןוכתבבמרןוהובא

סביבעיגולכלידהויר"לליהמשקעדהוהגילגלא
מדבריוונראהבתוכו.משוקעהיהוהכיורהכיור

לקדשכשרוציןרקכללמיםבוהיהלאדהכיור
ושותתיןהכליפיופותחיןבמוכניאותושוקעיןהיו

יודעאיניאבללקידושהצורךכפילכיורהמים
כיורא'כ'בזבחיםדאיתאמהלנויפרנסאיךלפ"ז
לילהלעבודתממנומקדשמבערבשקעושלא

אימקדשאינומאילהוואיבעיאמקדשאינולמחר
היטיביעו"שבלינהאיפסלדילמאאולקדשא"צ
שקעולאאישייךלינהפסולמאימרןפי'ולפי

מבערבשקעושלאשקעושלאדה"קלדחוקוצריך
זהמרחוקואתידחיקוכמהמתחלהמיםבוהיהרק



לנויפרנסהאיךועודכלללהאמרניתןולאהפי'
שובששקעוכיוןכיורא'כ"אדשםהסוגייאכל
גזירתבינייהואיכאהסוגייאכלושםמעליהואין

הכאשנאומאיליהדמשקעהתםשנאמאישיקוע.
ליה.משקעוהדרליהדמסלקליה.משקעדלא

ליהדמסלקלאומאישיקוע.מצותבינייהואיכא
ליהדמשקעאיליהדמשקעלאליהמשקעאלמא

דמשקעל"אבגילגלאליהמשקעקליהמשתמעמי
ולשמעקליהדלשתמעהיכיכיבחומרתיליה

בצהריםכשמשובאיםמוריםאלהכלאשרוליתי.
שכתבהראב"דכוונתוזהוודעימי'כהראב"ד

אינודביומאאףובזבחיםביומאכ"זומפורש
מבואר כ"ז מ"מ יגיד עליו ריעו.

יו"ט.התוס'דבריהובאשבמרןבהג"הוהנה
בכלמשקעההיהעצמהשהמוכנימדבריווהעולה

דזבחיםהסוגיאכלי"ללפי"זוהנהיעו"שלילה
היהואותהמשקעההיהשאותהמוכניאהךקאי

האלשקועהדל"ללהביןזכיתילאאבלמעלה
נתקדשהדלאמשוםבלינהנפסלאינובלא"ה

אפשרכאןרבינודברי(ובאמתשרתכליבקדושת
שבפי'דבריואלמלאכרש"יבפשיטותלפרש

המיםשיהיוכדימוכנידעשווה"קליומאהמשניות
בלינהיפסלשלאכדיחוליןויהאבכיורתמיד
ביומאבירושלמיוע"עהמים)השקתע"יוהיינו

ליישבוהנראהבזה.שנתקשהשםקרבןובשיירי
ממעלכליהיההמוכניכיוהואהקושיא.לחומר
הצריךכפילכיורמיםשותתיןהיווממנולהכיור
בגלגלאותומשקעיןהיוערבלעתאמנםלקידוש

מיםממנושותתיןיהיושלאבכדיהכיורתחת
אותומעליןהיובבקרולמחרבלינהויפסלולכיור
כלשפיראתיובהכילקדשכדילכיורממעל

יו"טהתוס'ג"ככיוןלזהואולידזבחיםהסוגיא
דיומאהסוגייאג"כמיושבזהובעניןהיטיבוהבן

מקדשביאתמהל'פ"הלקמןוע"עהיטיב.יעו"ש
רש"ישלפי'כאותוממשרבינושכתבהי"ד

מש"כיעו"שבמרןכאןוהובאיעו"שז"לוראב"ד
בזה.

לחם שמים

בפי'בעזה"ימ"שעייןדד.י"בלוהיוהכיור
המשנה דיומא:

פ"גבסוףיו"טבתוס'מ"שעייןמוכניובפירוש
עליושהשיבמהומלבדנחת,כףבעלבשםדיומא
ואיהיאובדותאדבורכאודאינראהיו"טבתוס'
מתחבולתאופןשאותולפיכלל,לאומרואפשר

שבכיורהעליוניםהמיםאיןבשפופרתהמכחול
למימיכךידיעלמחובריםנעשיםשאינןמיטהרים

לתלושהואהמכחולשמעשהשבתחתיתו,הבור
בכחהמכחולדחיקתע"ילמעלןמלמטןהמים

שלאעדהמחוברמןהקלוחונפסקלמעלה,המושך
ולאהםתלושיםלכיורוכשמגיעיןהכיור,אליבוא

הכיורמילטהרבעינןואנןהכיור,מימייטהרו
שנפסלו ע"י השקה ודוק:

מעשה רקח

דבפ"הז"למרןמ"שעייןוכו'.לועשוומוכני
ולוליע"כ.ז"להראב"דכפי'כתבמקדשדביאת

שרבינודלעולםלפרשיכוליםהיינוקדשודברי
כמ"שמוכניהיינוליהדמשקעהגלגלאמפרש

מקדשדבביאתאלאכאןוכמ"שהמשנהבפירוש
הואקטיןבןשהרימוכניעשייתאקודםקאי

אולבורהכיורלהורידיטריחושלאשעשאו
מיםכמהשהקדיםדהתםדבריוודייקילמקוה

ממנולקדשמכדיפחותאיןבכיורלהיותצריכים
דמיכתבושובוכו'ובניואהרןשנאמרכהניםד'

משקעיםעושיםהיווכיצדבלינהנפסליםהכיור
שעשוקודםתחלהכלומרע"כוכו'מקוהבמיאותו

שלאכיורכ"אדףבזבחיםוכדאמרינןהמוכני
וכו'הלילהלעבודתממנומקדשמבערבשקעו
י"בממנולקדשכדידדיםי"בלועשוששובוידוע

הביתחנוכתובס'כאןשכתבהדיןשהואכהנים
רבינודבריעלמזהלהקשותנתעצםט'דףז"ל

הל'דכליםבפ"גכמבוארלישבישולענ"דעיי"ש



ואיךתיבהכמיןכליהואשהמוכנירבינופי'ה'
נאמר שחזר בו בחיבורו:

מרכבת המשנה

נדחקוהכ"מהשגות,עייןוכו'.לוהיתהומוכני
וכ'הי"דהמקדשביאתמהל'פ"הרבנוממ"ש
דרבנולק"מובאמתהפירושים.שנימפרששרבנו

נפסליןכיורדמיהדיןגוףכתבמקדשביאתבהל'
טרםוהיינוהשקהמשוםשיקועוצריךבלינה
אותומשקעיןהיולכיורמוכניקטיןבןשעשה
כ"אדףזבחיםכדמסיקבבוקרומעלהובערב

אע"גמבערבמשקעיןהיושיקועגזרתדמשום
בערבשיקועמצותואיכאלילהלעבודתדחזי

מ"אדתמידפ"קיו"טלהתוס'וראיתיעיי"ש.
ופ"גדתמידפ"קהמשנהבפי'רבנודברידמיישב
הכיורסביבכליהיהדהמוכנירבנודסוברדתמיד

דא"כלהביןזכיתיולאמשקעיןהיוהמוכניואת
שיקועלןדלמהותוהכיור.אתישקעול"למוכני

נפסליןמימיוואיןחולכליהמוכניהרילמוכני
מבוארדיומאפ"גלרבנוהמשנהובפי'בלינה.

שותתיןשממנוהכיורסביבכליהיתהדהמוכני
ולפ"זהצורךכפיראשוןראשוןלכיורתמידמים
דהווגלגלאמוכנימאיל"זדףביומאדאמרןהא

יפסלושלאכדיהזההשיקועהיהלאליהמשקעי
זהכלישהיהאלאהיהחולכלידהאבלינההמים
והיוהמיםלקבלחלולוהיהאופןכעיןעגול

דרךמיםלשאובכדיבבוקריוםבכלאותומשקעין
הנקבוסותמיןאותוומעליןשבוהפנימיהנקב

שהיופעםובכללמעלההכיורפינגדומעמידין
שיצוקושבמוכניהנקבאתפותחיןהיולקדשרוצין
המוכניהיקףכלהיהולאהצורך.כפילכיורמים

והיואטוםהשניוחציואחדחלקאלאחלול
הכליכלסיבובדרךלשאובכדיאותומשקעין
העגולהכליכלדנמצאזה,והבןמוכניהנקרא

שלמהשלביםשקועחציותמידהיהמוכניהנקרא
האטוםמקוםהיהשביוםאלאהכיורסביבומסובב

בעיגולאותומסבביןהיוובבוקרבמיםשקוע
כדידתמיד)פ"גכמבוארביריחוקולו(ונשמע

פתוחוהנקבהמיםלתוךהחלולמקוםשיבא
ומגלגליןהנקבוסותמיןמיםהחלולמקוםשיתמלא

כדי שיהיה מקום החלול למעלה מהכיור.

לאמתיביכ"אדףדזבחיםסוגיאפי'זוהצעהוע"פ
דהארבנולדרךתמוה(דלכאורהוכו'רואיןהיו

העיוןאחראיבראשיקוע.וא"צחולכליהמוכני
דהמוכניס"דדהמקשהרבנו)לדרךפירושוהכי
שהיהמפניליהדמסלקוקס"דקדשכליג"כהיה

בגלגלאליהדמשקעלאומדחההלילה.כלשקוע
וכלהלילהמתחלתשיקועמצותדליכאולעולם
לישנאביןדאיכאוהיינושקוע.היהלאהלילה

אחרינאלישנאוביןבגלגלאליהדמשקעקמא
דללישנאאלאהךדהיינובחומרתיהליהדמשקע

שיקועצריךוהיהקדשכלימוכניקס"דקמא
השחרבעלותבלינההמיםיפסלושלאמדינא

צריךהיהולאחולמכליהיהבתראוללישנא
היכיכימשקעיןדהיואלאמדינאכללשיקוע

והאיכאפריךולזהואתו.ושמעוקלאדלשתמע
פ"גרבנומ"שועי'רבנו.לדרךנכוןוזהכרוזגביני
קבולביתכלימוכנינמידמפרשה"הכליםמהל'

ועי' מ"ש אני שם.

קרית ספר

כדכתיבהקדשמכליוהואגדולהדודכמיןהכיור
דברוכל[ממנה]ומקדשיםוגו'נחשתכיורועשית

קדשדכלינפסללןאםקדשבכלישיתקדש
ונפסליקדשבהםיגעאשרכלדכתיבמקדשין

עשוולכךלקמןבדוכתאכדילפינןכמזבחבלינה
מוכני שהוא חול כדי שלא יפסלו המים כדאמ':


