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12.3.6 

 26a ('משנה ח)  27a (סיום המסכת)  

  ל פסוק כה פרק שמות: ָּתִמיד ְלָפַני ָּפִנים ֶלֶחם ַהֻּׁשְלָחן ַעל ְוָנַתּתָ  .1
  לה פסוק כו פרק שמות :ָצפֹון ֶצַלע ַעל ִּתֵּתן ְוַהֻּׁשְלָחן ֵּתיָמָנה ַהִּמְׁשָּכן ֶצַלע ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֹנַכח ַהְּמֹנָרה ְוֶאת ַלָּפֹרֶכת ִמחּוץ ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ְוַׂשְמּתָ  .2
  ו פסוק כד פרק ויקרא :ה' ִלְפֵני ַהָּטֹהר ַהֻּׁשְלָחן ַעל ַהַּמֲעָרֶכת ֵׁשׁש ַמֲעָרכֹות ְׁשַּתִים אֹוָתם ְוַׂשְמּתָ  .3
  לב פסוק יא פרק ויקרא: ְוָטֵהר ָהֶעֶרב ַעד ְוָטֵמא יּוָבא ַּבַּמִים ָּבֶהם ְמָלאָכה ֵיָעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּכִלי ָּכל ָׂשק אוֹ  עֹור אוֹ  ֶבֶגד אוֹ  ֵעץ ְּכִלי ִמָּכל ... .4
  ז פסוק כא פרק א שמואל :ִהָּלְקחוֹ  ְּביֹום ֹחם ֶלֶחם ָלׂשּום ה' ִמִּלְפֵני ַהּמּוָסִרים ַהָּפִנים ֶלֶחם ִאם ִּכי ֶלֶחם ָׁשם ָהָיה �א ִּכי ֹקֶדׁש ַהֹּכֵהן לוֹ  ַוִּיֶּתן .5
  כב פסוק מא פרק יחזקאל :ה' ִלְפֵני ֲאֶׁשר ַהֻּׁשְלָחן ֶזה ֵאַלי ַוְיַדֵּבר ֵעץ ְוִקיֹרָתיו ְוָאְרּכוֹ  לוֹ  ּוִמְקֹצעֹוָתיו ַאּמֹות ְׁשַּתִים ְוָאְרּכוֹ  ָּגֹבּהַ  ַאּמֹות ָׁשלֹוׁש ֵעץ ַהִּמְזֵּבחַ  .6
  כ פסוק כ פרק שמות ... ְּבָקֶר� ְוֶאת ֹצאְנ� ֶאת ְׁשָלֶמי� ְוֶאת ֹע�ֶתי� ֶאת ָעָליו ְוָזַבְחּתָ  ִּלי ַּתֲעֶׂשה ֲאָדָמה ִמְזַּבח .7
  לא פסוק ג פרק במדבר :ֲעֹבָדתוֹ  ְוֹכל ְוַהָּמָס� ָּבֶהם ְיָׁשְרתּו ֲאֶׁשר ַהֹּקֶדׁש ּוְכֵלי ְוַהִּמְזְּבֹחת ְוַהְּמֹנָרה ְוַהֻּׁשְלָחן ָהָאֹרן ּוִמְׁשַמְרָּתם .8
  כט פסוק כג פרק ירמיהו: ָסַלע ְיֹפֵצץ ּוְכַפִּטיׁש ה' ְנֻאם ָּכֵאׁש ְדָבִרי ֹכה ֲהלֹוא .9

  ג פסוק ד פרק השירים שיר :ְלַצָּמֵת� ִמַּבַעד ַרָּקֵת� ָהִרּמֹון ְּכֶפַלח ָנאֶוה ּוִמְדָּבֵרי� ִׂשְפֹתַתִי� ַהָּׁשִני ְּכחּוט .10

I. Purification of the עזרה 

a. All vessels that are in the מקדש are dipped 

b. during רגל, all כהנים are instructed to avoid touching שלחן 

i. Reason: 

 מקוה cannot be taken to –(v. 1) "תמיד" must be present שלחן  .1

 מנורה also – ברייתא .2

a. as per v. 2, analogous to שלחן (תמיד) 

b. our תנא – v. 2 there for placement 

ii. challenge: שלחן is a כלי עץ העשוי לנחת– not מקבל טומאה 

1. reason: all טומאה must follow model of שק as per v. 3 must be portable full and empty 

iii. answer: (following ר"ל’s interpretation of v. 4) since it is shown to עם during רגל to 

show 'ה’s love (bread still fresh as per v. 5), it is ported full and empty 

iv. challenge: should not be vulnerable to טומאה due to metal cover (as per ruling about 

table that had piece eaten away and was covered) 

1. suggestion: perhaps acacia wood (of לחןש ) is significant and not בטל 

2. rejection: as per ר' יוחנן, any wood stands, even if cover is temporary 

v. answer: שלחן is called עץ (v. 6)  cover is disregarded 

1. homily on v. 6 – שלחן::מזבח  - both bring כפרה 

c. all vessels in the מקדש have backups (and double-backups) in case of טומאה 

d. all vessels in the מקדש require טבילה except for 2 altars 

i. ר' אליעזר:  since they are קרקע  

 as per v. 7 – מזבח הנחושת .1

 as per v. 8 מזבח הנחושת::מזבח הזהב .2

ii. חכמים: since they are covered (copper, gold) 

1. meaning (a): חכמים render vulnerable since they are covered 

2. meaning (b): חכמים respond to קרקע – ר"א is not the reason, rather צפוי is בטל 

and insignificant (i.e. we don’t need reasoning of קרקע) 

iii. concluding homilies on vv. 9-10 and significance of learning derived from מזבח הזהב 

 

 

  ך מסכת חגיגה וכולא סדרא דמועדיאך מסכת חגיגה וכולא סדרא דמועדיאהדרן עלהדרן על
  הדרן עלך מסכת חגיגה וכולא סדרא דמועדיאהדרן עלך מסכת חגיגה וכולא סדרא דמועדיא

  

  תם ונשלם שבח לבורא עולםתם ונשלם שבח לבורא עולם


