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4a.6.2 

16b ( ג�משנה ב ) �  18a (	לא חסר כלו) 

 

	    ַחִ�י	ַחִ�י	ַחִ�י	ַחִ�י	    ַמִי	ַמִי	ַמִי	ַמִי	    ֵיְצא�ֵיְצא�ֵיְצא�ֵיְצא� ַהה�א ַ��ֹו	 ְוָהָיה )1 	ִמיר�ָ�ַלִ 	ִמיר�ָ�ַלִ 	ִמיר�ָ�ַלִ   ח, יד זכריה :ִיְהֶיה �ָבֹחֶר& ַ�ַ ִי% ָה$ֲחרֹו"ָה$ֲחרֹו"ָה$ֲחרֹו"ָה$ֲחרֹו"    ַהָ�	ַהָ�	ַהָ�	ַהָ�	    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוֶחְצָי	ְוֶחְצָי	ְוֶחְצָי	ְוֶחְצָי	    ְדמֹוִניְדמֹוִניְדמֹוִניְדמֹוִניַה ַ ַה ַ ַה ַ ַה ַ     ַהָ�	ַהָ�	ַהָ�	ַהָ�	    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֶחְצָי	ֶחְצָי	ֶחְצָי	ֶחְצָי	    ִמיר�ָ�ַלִ

  ב, מז יחזקאל :ַהְיָמִניתַהְיָמִניתַהְיָמִניתַהְיָמִנית    ַה1ֵָת&ַה1ֵָת&ַה1ֵָת&ַה1ֵָת&    ִמ"ִמ"ִמ"ִמ"    ְמַפ1ִי	ְמַפ1ִי	ְמַפ1ִי	ְמַפ1ִי	    ַמִי	ַמִי	ַמִי	ַמִי	 ְוִה0ֵה ָקִדי	 ַה.ֹוֶנה ֶ+ֶר* ַהח�% ַ�ַער ֶאל ח�% ֶ+ֶר* ַוְיִסֵ�ִני ָצפֹוָנה ַ�ַער ֶ+ֶר* ַו�ֹוִצֵאִני )2

  ד�ג, מז יחזקאל :ָמְתָנִי	 ֵמי ַוַ�ֲעִבֵרִני ֶאֶל& ַוָ�ָמד ִ�ְר1ִָי	 ַמִי	 ַב5ִַי	 ַוַ�ֲעִבֵרִני ֶאֶל& ַוָ�ָמד :6ְפָסִי	 ֵמי ַב5ִַי	 ַוַ�ֲעִבֵרִני ָ�ַא5ָה ֶאֶל& ַוָ�ָמד ְ�ָידוֹ  ְוָקו ָקִדי	 ָהִאי� ְ�ֵצאת )3

  ה, מז יחזקאל :ֵיָעֵבר 8א ֲאֶ�ר ַנַחל 9ָח� ֵמי ַה5ִַי	 ָגא� 1ִי ַלֲעֹבר לא�כַ  8א ֲאֶ�ר ַנַחל ֶאֶל& ַוָ�ָמד )4

  כא, לג ישעיהו :ַיַעְבֶר�0 8א ַאִ+יר ְוִצי ַ�ִיט ֳאִני �וֹ  ֵ>ֶל* ַ�ל ָיָדִי	 ַרֲחֵבי ְיֹאִרי	 ְנָהִרי	 ְמקֹו	 ָלנ� ה' ַאִ+יר ָ�	 ִא	 1ִי )5

  יא, כה ישעיהו :ָיָדיו 6ְר�ֹות ִע	 Aֲַאָותוֹ  ְוִהְ�ִ.יל ִל9ְחֹות ַהֹ@ֶחה ְיָפֵר9 1ֲַאֶ�ר וֹ ְ�ִקְר� ָיָדיו �ֵפַר9 )6

	 �ְלֹיְ�ֵבי ָ+ִויד ְלֵבית ִנְפָ>ח ָמקֹור ִיְהֶיה ַהה�א ַ��ֹו	 )7   א, יג זכריה :�ְלִנָ+ה ְלַחCַאת ְיר�ָ�ָלִ

  ח, מז יחזקאל :ַה5ִָי	 ְוִנְר.� ונרפאו ַה�5ָצִאי	 ַה5ָ�ָה ֶאל ַה5ָ�ָה �ָבא� ָהֲעָרָבה ַעל ְוָיְרד� ַהַ ְדמֹוָנה ַהAְִליָלה ֶאל ְצִאי	יוֹ  ָהֵאEֶה ַה5ִַי	 ֵאַלי ַוֹ�אֶמר )8

  יא, לח איוב :EֶAַיG ִ�ְגאֹו" ָיִ�ית �ֹפא ֹתִסי& ְו8א ָתבֹוא ֹ.ה ַעד ָוֹאַמר )9

 יא�י, מז יחזקאל :ִנָ>נ� ְלֶמַלח ֵיָרְפא� ְו8א �ְגָב6יו Iֹ�ִאָתיו :ְמֹאד ַרָ�ה ַהAָדֹול ַהָ�	 1ְִדַגת ְדָגָת	 ִ>ְהֶיה ְלִמיָנה ִיְהי� ַלֲחָרִמי	 ִמְ�טֹוחַ  ֶעְגַלִי	 ֵעי" ְוַעד Aִֶדי ֵמֵעי" ַ+ָ�ִגי	 ָעָליו ָעְמד� ְוָהָיה )10

  יב, מז יחזקאל :ִלְתר�ָפה ְוָעֵלה� ְלַמֲאָכל ִפְריוֹ  ְוָהָיה והיו יֹוְצִאי	 ֵה5ָה ַה5ְִקָ+� ִמ" ֵמיָמיו 1ִי ְיַב1ֵר ָלֳחָדָ�יו ִ.ְריוֹ  ִיֹ>	 ְו8א ָעֵלה� ִי�ֹול 8א ַמֲאָכל ֵע% 1ָל �ִמJֶה הִמJֶ  9ְָפתוֹ  ַעל ַיֲעֶלה ַה0ַַחל ְוַעל )11

�	 ָלֶכ	 ַו�ֹוֶרד ִלְצָדָקה ַה5ֹוֶרה ֶאת ָלֶכ	 ָנַת" 1ִי 	ֱא8ֵהיכֶ  ה'�ַ  ְו9ְִמח� Aִיל� ִצ�ֹו" �ְבֵני )12ֶAֶ מֹוֶרה �  כג, ב יואל :ָ�ִרא�ֹו" �ַמְלקֹו

  א, כב ישעיהו :ַלAAַֹות EָL1* ָעִלית 1ִי ֵאפֹוא Eָ* ַמה ִחJָיֹו" Aֵיא ַמָ@א )13

  ז, כא א"שמו :ִהEְָקחוֹ ִהEְָקחוֹ ִהEְָקחוֹ ִהEְָקחוֹ     ְ�יֹו	ְ�יֹו	ְ�יֹו	ְ�יֹו	    ֹח	ֹח	ֹח	ֹח	    ֶלֶח	ֶלֶח	ֶלֶח	ֶלֶח	    ָל�9	ָל�9	ָל�9	ָל�9	 ה' ִמEְִפֵני ַה�5ָסִרי	 ַהָ.ִני	 ֶלֶח	 ִא	 1ִי ֶלֶח	 ָ�	 ָהָיה 8א 1ִי ֹקֶד� ַה1ֵֹה" לוֹ  ַוִ�ֶ>" )14

ְלָח" ַעל ְוָנַת>ָ  )15 LNַה 	ֶלֶח 	ל, כה שמות: ָ>ִמידָ>ִמידָ>ִמידָ>ִמיד ְלָפַני ָ.ִני  

ְלָחנֹות    ַוַ�ַע9ַוַ�ַע9ַוַ�ַע9ַוַ�ַע9 )16 L�ְלָחנֹות L�ְלָחנֹות L�ְלָחנֹות L�  ח, ד ב"דהי :ֵמ6ה ָזָהב ִמְזְרֵקי ַוַ�ַע9 ְ@ֹמאולְ@ֹמאולְ@ֹמאולְ@ֹמאולמִ מִ מִ מִ     ַוֲחִמNָהַוֲחִמNָהַוֲחִמNָהַוֲחִמNָה    ִמָ�ִמי"ִמָ�ִמי"ִמָ�ִמי"ִמָ�ִמי"    ֲחִמNָהֲחִמNָהֲחִמNָהֲחִמNָה    ַ�ֵהיָכלַ�ֵהיָכלַ�ֵהיָכלַ�ֵהיָכל    ַו0ַ�ַחַו0ַ�ַחַו0ַ�ַחַו0ַ�ַח    ֲע9ָָרהֲע9ָָרהֲע9ָָרהֲע9ָָרה    

ְלָח" ֶאת ְו9ְַמ>ָ  )17 LNְלָח"    ֹנַכחֹנַכחֹנַכחֹנַכח    ַה5ְֹנָרהַה5ְֹנָרהַה5ְֹנָרהַה5ְֹנָרה    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת ַלָ.ֹרֶכת ִמח�% ַה LNְלָח"ַה LNְלָח"ַה LNְלָח"ַה LN1ָ"    ֶצַלעֶצַלעֶצַלעֶצַלע    ַעלַעלַעלַעל    ַה�ְלָח" ֵ>יָמָנהֵ>יָמָנהֵ>יָמָנהֵ>יָמָנה    ַה5ְִ�1ָ"ַה5ְִ�1ָ"ַה5ְִ�1ָ"ַה5ְִ LNְלָח"ְוַה LNְלָח"ְוַה LNְלָח"ְוַה LNלה, כו שמות :ָצפֹו"ָצפֹו"ָצפֹו"ָצפֹו"    ֶצַלעֶצַלעֶצַלעֶצַלע    ַעלַעלַעלַעל    ִ>ֵ>"ִ>ֵ>"ִ>ֵ>"ִ>ֵ>"    ְוַה  

ְלָח" ְוֶאת ַהJָָהב ִמְזַ�ח ֵאת ה' ֵ�ית ֲאֶ�ר י	ַה1ֵלִ  1ָל ֵאת ְ�8ֹמה ַוַ�ַע9 )18 LNר ַה�  מח, ז א"מל :ָזָהב ַהָ.ִני	 ֶלֶח	 ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו ֲאֶ

ְלָחנֹות ְוֶאת ַהJָָהב ִמְזַ�ח ְוֵאת ָהֱא8ִהי	 ֵ�ית ֲאֶ�ר ַה1ִֵלי	 1ָל ֵאת ְ�8ֹמה ַוַ�ַע9 )19 LNַה 	ַוֲעֵליֶה	ַוֲעֵליֶה	ַוֲעֵליֶה	ַוֲעֵליֶה 	ֶלֶח 	יט, ד ב"דהי :ַהָ.ִני  

  ז, ד ב"דהי: ִמְ@ֹמאול ְוָחֵמ� ִמָ�ִמי" ָחֵמ� ַ�ֵהיָכל ַוִ�ֵ>" 1ְִמְ�ָ.ָט	 ֶע9ֶרֶע9ֶרֶע9ֶרֶע9ֶר    ַהJָָהבַהJָָהבַהJָָהבַהJָָהב    ְמֹנרֹותְמֹנרֹותְמֹנרֹותְמֹנרֹות    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוַ�ַע9ַוַ�ַע9ַוַ�ַע9ַוַ�ַע9 )20

ְלָח" ַעל ֶלֶח	 �ַמֲעֶרֶכת ַס5ִי	 �ְקֹטֶרת ָ�ֶעֶרב �ָבֶעֶרב ַ�ֹ�ֶקר ַ�ֹ�ֶקר ֹעלֹות ה'לַ  �ַמְקִטִרי	 )21 LNהֹור ַהCָָהב    נֹוַרתנֹוַרתנֹוַרתנֹוַרת�מְ �מְ �מְ �מְ  ַהJָָהבַהJָָהבַהJָָהבַהJָ1ִי ָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרב    ָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרב    ְלָבֵערְלָבֵערְלָבֵערְלָבֵער    ְוֵנֹרֶתיהָ ְוֵנֹרֶתיהָ ְוֵנֹרֶתיהָ ְוֵנֹרֶתיהָ     ַה 	ְמִרי� ִמְ�ֶמֶרת ֶאת ֲאַנְחנ� ֹ
  יא, יג ב"דהי :ֹאתוֹ  ֲעַזְבֶ>	 ְוַאֶ>	 ֱא8ֵהינ� ה'

  כ, ד ב"דהי :ָסג�ר ָזָהב ַהְ+ִביר ִלְפֵני 5ִ1ְַ�ָ.ט5ִ1ְַ�ָ.ט5ִ1ְַ�ָ.ט5ִ1ְַ�ָ.ט    ְלַבֲעָר	ְלַבֲעָר	ְלַבֲעָר	ְלַבֲעָר	    ְוֵנֹרֵתיֶה	ְוֵנֹרֵתיֶה	ְוֵנֹרֵתיֶה	ְוֵנֹרֵתיֶה	    ַה5ְֹנרֹותַה5ְֹנרֹותַה5ְֹנרֹותַה5ְֹנרֹות ְוֶאת )22

  כא, ד ב"דהי :ָזָהב ִמְכלֹותִמְכלֹותִמְכלֹותִמְכלֹות ה�א ָזָהב ְוַה5ְֶלַקַחִי	 ְוַה0ֵרֹות חְוַהֶ.רַ  )23

  כד, לז שמות: 1ֵֶליהָ  1ָל ְוֵאת ֹאָתOֹאָתOֹאָתOֹאָתO    ָע9ָהָע9ָהָע9ָהָע9ָה    ָטהֹורָטהֹורָטהֹורָטהֹור    ָזָהבָזָהבָזָהבָזָהב    1ָ1ִר1ָ1ִר1ָ1ִר1ָ1ִר )24

 

I. ג�משנה ב  (in printed משניות, marked as משנה ג; in בבלי, marked as משנה ב): locations of 13 (or 14) השתחויות mentioned in משנה א 

i. note: this explantion is per "אבא יוסי ב" חנ (who maintained that there were 13 gates to the עזרה)  

1. however: according to "רבנ (who held that there were only 7 gates) –the 13 correspond to: 

a. 13: breaches in the סורג made by the Greeks (under Antiochus IV) 

b. Directions: 4 in each of north and south; 3 in east and 2 in west – which were the gates of the עזרה 

i. South (on west side): שער העליו", שער הדלק, שער הבכורות and 	שער המי 

	ניסוP המי was the gate through which they brought the water for :שער המי	 .1  on סוכות 

a. ראב"י: this is where the water is destined to follow in the future (per v. 1) 

i. Aggadic excurses: on the waters of 	ירושלי and others (vv. 2-11) 

ii. North (on west side): , שער השיר	שער יכניה, שער הקרב", שער נשי (that’s where he left when exiled)  

a. Aggadic excursus: on "יהויכי’s exile (vv. 12-13)  

iii. East: שער ניקנור, with 2 small gates (one on each side)  

iv. West: 2 gates with no name 

II. משנה ד (in בבלי, marked as משנה ג): details of 13 שלחנות mentioned in משנה א 

a. In slaughterhouse: 8 marble tables, on which they clean the innards of the קרבנות 

b. West of ramp to 1 – 2 :מזבח marble, 1 silver 

i. Marble: they place the limbs that are about to go up to מזבח 

ii. Silver: the כלי שרת are kept 

c. Inside of 	1 :אול marble, 1 gold for 	הפני 	לח 

i. Marble: they place the 	הפני 	לח on the way in before bringing it into מקדש 

1. Note:  

ii. Gold: they place it on the way out 

1. Reason: "מעלי" בקודש ואי" מורידי 

d. "השלח: inside מקדש – where 	הפני 	לח sits 
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III. Discussion regarding 	הפני 	לח 

a. Note: in ברייתא, “marble” replaced with silver 

i. Rejection: silver heats up the bread �”marble” (per משנה’s version) is correct 

ii. Challenge: that was one of the miracles – that it remained warm all week (v. 14) 

1. Rejection: can’t bring proof from miracles 

b. Question: if there was no new bread, what would they do?  

i. Answer (ר' אילא): they’d leave old bread, per v. 15 – must always be there, even if פסול 

c. 10 שלחנות: built by שלמה and placed in the קודש (v. 16) 

i. Must have been: all on north side, per v. 17�5 on each side (not 5 north and 5 south)  

ii. Bread: was only placed on the "שלח, per v. 18 

1. Dissent:  'בירבי יהודה יוסיר  – placed on each of them, per v. 19 

iii. Orientation: direction of the tables 

 היכל east-west  - lengthwise to length of :רבי .1

ש"ראב .2 : north-south – widthwise to length of היכל 

a. Challenge: (רבי works fine –all 11 could be valid for שירות, as all are on north side) to ש"ראב  

i. If: north-south, half of them are in north and are invalid (per ברייתא about placement)  

IV. Tangential discussion regarding the 10 מנורות set up by שלמה (v. 20) 

a. Location: (similar to שלחנות) – 5 on each side, not 5 on the north – would be invalid (v. 17) 

b. Flame: only lit on the מנורה – per v. 21 

i. Dissent: ר' יוסי בירבי יהודה – lit on each of them, per v. 22 

c. Tangential: אגדות about מנורה (vv. 23-24) 

 

 

 


