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28a ( זמשנה  )  29a (אשר תעשה על המזבח) 

  לא, כה שמות :ִיְהיּו ִמֶּמָּנה ּוְפָרֶחיהָ  ַּכְפֹּתֶריהָ  ְּגִביֶעיהָ  ְוָקָנּה ְיֵרָכּה ַהְּמנֹוָרה ֵּתָעֶׂשה ִמְקָׁשה ָטהֹור ָזָהב ְמֹנַרת ְוָעִׂשיתָ  . 1

  לט, כה שמות :ָהֵאֶּלה ַהֵּכִלים ָּכל ֵאת ֹאָתּה ַיֲעֶׂשה ָטהֹור ָזָהב ִּכָּכר . 2

  ד, ח במדבר: ַהְּמֹנָרה ֶאת ָעָׂשה ֵּכן ֹמֶׁשה ֶאת ה' ֶהְרָאה ֲאֶׁשר ַּכַּמְרֶאה ִהוא ִמְקָׁשה ִּפְרָחּה ַעד ְיֵרָכּה ַעד ָזָהב ִמְקָׁשה ַהְּמֹנָרה ַמֲעֵׂשה ְוֶזה . 3

  ב, י במדבר :ַהַּמֲחנֹות ֶאת ּוְלַמַּסע ָהֵעָדה ְלִמְקָרא ְל� ְוָהיּו ֹאָתם ַּתֲעֶׂשה ִמְקָׁשה ֶּכֶסף ֲחצֹוְצֹרת ְׁשֵּתי ְל� ֲעֵׂשה . 4

  א, י דברים :ֵעץ ֲארֹון ְּל� ְוָעִׂשיתָ  ָהָהָרה ֵאַלי ַוֲעֵלה ָּכִראֹׁשִנים ֲאָבִנים לּוֹחת ְׁשֵני ְל� ְּפָסל ֵאַלי ה' ָאַמר ַהִהוא ָּבֵעת . 5

  לד, כה שמות :ּוְפָרֶחיהָ  ַּכְפֹּתֶריהָ  ְמֻׁשָּקִדים ְגִבִעים ַאְרָּבָעה ּוַבְּמֹנָרה . 6

  לג, כה שמות :ַהְּמֹנָרה ִמן ַהֹּיְצִאים ַהָּקִנים ְלֵׁשֶׁשת ֵּכן ָוָפַרח ַּכְפֹּתר ָהֶאָחד ַּבָּקֶנה ְמֻׁשָּקִדים ְגִבִעים ּוְׁש�ָׁשה ָוֶפַרח ַּכְפֹּתר ָהֶאָחד ַּבָּקֶנה ְמֻׁשָּקִדים ְגִבִעים ְׁש�ָׁשה . 7

  כא, ד ב"דהי :ָזָהב ִמְכלֹות הּוא ָזָהב ְוַהֶּמְלַקַחִים ְוַהֵּנרֹות ְוַהֶּפַרח . 8

  כא, י א"מל :ִלְמאּוָמה ְׁש�ֹמה ִּביֵמי ֶנְחָׁשב �א ֶּכֶסף ֵאין ָסגּור ָזָהב ַהְּלָבנֹון ַיַער ֵּבית ְּכֵלי ְוֹכל ָזָהב ְׁש�ֹמה ַהֶּמֶל� ַמְׁשֵקה ְּכֵלי ְוֹכל . 9

  ד, כד ויקרא: ָּתִמיד ה' ִלְפֵני ַהֵּנרֹות ֶאת ַיֲעֹר� ַהְּטֹהָרה ַהְּמֹנָרה ַעל . 10

  ו, כד ויקרא :ה' ִלְפֵני ַהָּטֹהר ַהֻּׁשְלָחן ַעל ַהַּמֲעָרֶכת ֵׁשׁש ַמֲעָרכֹות ְׁשַּתִים אֹוָתם ְוַׂשְמּתָ  . 11

  ז, כא א"שמו :ִהָּלְקחוֹ  ְּביֹום ֹחם ֶלֶחם ָלׂשּום ה' ִמִּלְפֵני ַהּמּוָסִרים ַהָּפִנים ֶלֶחם ִאם ִּכי ֶלֶחם ָׁשם ָהָיה �א ִּכי ֹקֶדׁש ַהֹּכֵהן לוֹ  ַוִּיֶּתן . 12

  מ, כה שמות: ָּבָהר ָמְרֶאה ַאָּתה ֲאֶׁשר ְּבַתְבִניָתם ַוֲעֵׂשה ּוְרֵאה . 13

  ל, כו שמות: ָּבָהר ָהְרֵאיתָ  ֲאֶׁשר ְּכִמְׁשָּפטוֹ  ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ַוֲהֵקֹמתָ  . 14

  ב, יב שמות :ַהָּׁשָנה ְלָחְדֵׁשי ָלֶכם הּוא ִראׁשֹון ֳחָדִׁשים ֹראׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהֹחֶדׁש . 15

  כט, יא ויקרא :ְלִמיֵנהּו ְוַהָּצב ְוָהַעְכָּבר ַהֹחֶלד ָהָאֶרץ ַעל ַהֹּׁשֵרץ ַּבֶּׁשֶרץ ַהָּטֵמא ָלֶכם ְוֶזה . 16

  לח, כט שמות :ָּתִמיד ַלּיֹום ְׁשַנִים ָׁשָנה ְּבֵני ְּכָבִׂשים ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְוֶזה . 17

  

I 'משנה ז: segmented structures that require all components for validity 

a מנורה: all 7 stems and all 7 נרות are required- per v. 1 – יהיו 

i ברייתא: must be gold and come from one block; if it comes from scraps, invalid; but from other metals – valid 

1 Justifying distinction: יהיו is written re: מקשה; but תיעשה (expansive) allows for other metals 

(a) Challenge: it also states תיעשה regarding מקשה 

(b) Answer: it states מקשה twice (vv. 1, 3) for עיכוב 

(i) Challenge: זהב is also written multiple times (vv. 1,2) 

(ii) Answer: we require זהב זהב to teach (v. 2) that only if it is זהב must the weight be a ככר 

1. And: only if it is זהב are there flowers, cups and כפתורים (v. 1) 

2. Challenge: why not limit non-gold to one stem?  

a. Answer: that isn’t called a מנורה, it is a פמוט 

3. And: (v. 3) – only if it is gold must it be one block 

4. And: 2nd occurrence of מקשה limits requirement to מנורה, excluding cornets (חצוצרות)  

a. Explanation: it must be silver (v. 4) but not one block, as מקשה of מנורה is exclusive 

ii ברייתא: all the כלים made by משה were valid for his generation and forever, except for חצוצרות – only for him 

1 Source: v. 4 – לך 

(a) Challenge: then ארון should also be invalid for later – v. 5 (לך)  

(b) Rather: לך teaches either that he must provide funds or a homiletic lesson in both cases 

2 Rather: due to double-mention of לך in v. 4 

iii תנא before מנורה :רב יוסף should be gold; silver is valid; inferior metals are disputed (רבי – invalid; ריב"י – valid) – all 

agree that wood is invalid 

1 Support (תנא): both learn כלל ופרט (v. 1); רבי allows for ריב"י ;מתכת חשובה – any metal 

2 Rejection (רב יוסף): רבי uses כלל  ופרט and allows all metals; ריב"י uses ריבוי ומיעוט and allows all but ceramic 

(a) Proof: רבי invalidates כלי שרת made of wood; ריב"י validates them 

(b) Proof: ברייתא where רבי allows use of any metals; ריב"י – even wood 

(c) Further: prohibition of imitating משכן וכליו allows for making מנורה of 6 or 8 stems, but not other metals 

(i) However: he may make it of wood; ריב"י disallows, per מנורה made by חשמונאים  

1. Counter: they made it of tin, then silver, then gold (as they got wealthier)  

iv Description of טפחים 18 :מנורה high; 22 גביעים (3 on each stem, 4 on central stem); 11 (6+2+3) כפתורים and 9 (6+3) פרחים 

1 All per: vv. 6-7 

v Homilies: on שלמה’s lamps and the distillation of gold (vv. 8-9); on God showing משה how to make מנורה (and other 

  (vv. 11-12) לחם הפנים vv. 10, 13-17) and miraculous manifestation of – הלכות

b מזוזה: both רשיותפ  are needed; even one missing letter can invalidate 

c תפילין: all 4 פרשיות are needed; even one missing letter can invalidate 

d ציצית: all 4 consitute one מצוה 

i Dissent: ר' ישמעאל – they are 4 מצוות 


