ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת מנחות

דפי עזר ללימוד דף היומי

29.3.12
28a ( )משנה ז 29a ()אשר תעשה על המזבח
 לא, שמות כה:ִממֶּ נָּה י ְִהיוּ

ָוּפ ָרחֶ יה
ְ ָכַּפתּ ֶֹריה
ְ ָגְּביעֶ יה
ִ ית ְמנֹ ַרת ז ָָהב ָטהוֹר ִמ ְק ָשׁה ֵתּעָ ֶשׂה ַה ְמּנו ָֹרה ֵיְרכָהּ וְ ָקנָהּ
ָ  וְ עָ ִשׂ.1
 לט, שמות כה:אֹתהּ אֵ ת כָּל הַ כֵּלִים הָ אֵ לֶּה
ָ  כִּ כָּר זָהָ ב ָטהוֹר יַעֲ ֶשׂה.2
ֶ  וְ זֶה ַמעֲ ֵשׂה הַ ְמּנֹ ָרה ִמ ְק ָשׁה ז ָָהב עַ ד ֵיְרכָהּ עַ ד ִפּ ְר ָחהּ ִמ ְק ָשׁה ִהוא כּ ַַמּ ְר ֶאה אֲ ֶשׁר הֶ ְראָה ה' אֶ ת.3
 ד, במדבר ח:מֹשׁה כֵּן עָ ָשׂה אֶ ת הַ ְמּנֹ ָרה
ַ אֹתם וְ הָ יוּ לְ לְ ִמ ְק ָרא ָהעֵ ָדה
ָ עֲשׂה
ֶ  עֲ ֵשׂה לְ ְשׁ ֵתּי חֲ צו ְֹצרֹת כֶּסֶ ף ִמ ְק ָשׁה ַתּ.4
 ב, במדבר י:וּלְמ ַסּע ֶאת הַ ַמּחֲ נוֹת
 א, דברים י:ית לְּ אֲ רוֹן עֵ ץ
ָ אָמר ה' אֵ לַי ְפּ ָסל לְ ְשׁנֵי לוּחֹת אֲ בָ נִים כּ ִָראשֹׁנִים וַ עֲ לֵה אֵ לַי ָה ָה ָרה וְ עָ ִשׂ
ַ  בָּ עֵ ת ַה ִהוא.5
ְ יה
ָ כַּפתּ ֶֹר
ְ גְב ִעים ְמשֻׁ ָקּ ִדים
ִ אַרבָּ עָ ה
ְ  וּבַ ְמּנֹ ָרה.6
 לד, שמות כה: ָוּפ ָרחֶ יה
ֶ לְשׁ
ֵ כַּפתֹּר וָ פָ ַרח כֵּן
ְ וּשׁ ָשׁה גְ ִב ִעים ְמשֻׁ ָקּ ִדים בַּ ָקּנֶה ָהאֶ ָחד
ְ כַּפתֹּר וָ פֶ ַרח
ְ גְב ִעים ְמשֻׁ ָקּ ִדים בַּ ָקּנֶה הָ אֶ ָחד
ִ  ְשׁ ָשׁה.7
 לג, שמות כה:שׁת ַה ָקּנִים הַ יּ ְֹצ ִאים ִמן הַ ְמּנֹ ָרה
 כא, דהי"ב ד:לְק ַחיִם זָהָ ב הוּא ִמכְ לוֹת זָהָ ב
ַ  וְ ַהפֶּ ַרח וְ ַהנֵּרוֹת וְ הַ ֶמּ.8
ָ לִמ
ְ  וְ כֹל כְּ לֵי ַמ ְשׁ ֵקה הַ ֶמּ ֶל ְשׁ מֹה ז ָָהב וְ כֹל כְּ לֵי בֵּ ית יַעַ ר ַהלְּ בָ נוֹן ז ָָהב ָסגוּר אֵ ין כֶּסֶ ף א נ ְֶח ָשׁב בִּ ימֵ י ְשׁ מֹה.9
 כא, מל"א י:אוּמה
 ד, ויקרא כד: עַ ל הַ ְמּנֹ ָרה הַ ְטּהֹ ָרה יַעֲ ֹר אֶ ת ַהנֵּרוֹת לִ ְפנֵי ה' ָתּ ִמיד.10
ָ ֻ וְ ַשׂ ְמ ָתּ או ָֹתם ְשׁ ַתּיִם ַמעֲ ָרכוֹת ֵשׁשׁ הַ ַמּעֲ ָרכֶת עַ ל הַ שּׁ.11
 ו, ויקרא כד:'לְחן הַ ָטּהֹר לִ ְפנֵי ה
ָ ַקֹדשׁ כִּ י א הָ יָה ָשׁם לֶחֶ ם כִּ י ִאם לֶחֶ ם הַ פָּ נִים ה
ֶ  וַ יּ ִֶתּן ל ֹו ַהכֹּהֵ ן.12
 ז, שמו"א כא:מּוּס ִרים ִמלִּ ְפנֵי ה' לָשׂוּם לֶחֶ ם חֹם בְּ יוֹם ִהלּ ְָקח ֹו
 מ, שמות כה:נִיתם אֲ ֶשׁר ַא ָתּה ָמ ְראֶ ה בָּ ָהר
ָ  ְוּראֵ ה וַ עֲ ֵשׂה ְבּ ַת ְב.13
ָ ֵמֹת אֶ ת הַ ִמּ ְשׁכָּן כְּ ִמ ְשׁפָּ ט ֹו אֲ ֶשׁר הָ ְרא
ָ  וַהֲ ֵק.14
 ל, שמות כו:ית בָּ הָ ר
ֵ לְח ְד
ָ חֹדשׁ הַ זֶּה ָלכֶם רֹאשׁ חֳ ָד ִשׁים ִראשׁוֹן הוּא ָלכֶם
ֶ ַ ה.15
 ב, שמות יב:שׁי הַ ָשּׁנָה
 כט, ויקרא יא:לְמינֵהוּ
ִ אָרץ ַהחֹ לֶד וְ ָהעַ כְ בָּ ר וְ הַ צָּ ב
ֶ ָ וְ זֶה ָלכֶם הַ ָטּמֵ א בַּ ֶשּׁ ֶרץ הַ שּׁ ֵֹרץ עַ ל ה.16
ֶ ֲ וְ זֶה א.17
 לח, שמות כט:שׁר ַתּעֲ ֶשׂה עַ ל הַ ִמּזְבֵּ ַח כְּ בָ ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְשׁ ַניִם לַיּוֹם ָתּ ִמיד

I

'משנה ז: segmented structures that require all components for validity
a מנורה: all 7 stems and all 7  נרותare 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:  יהיוis written re:  ;מקשהbut ( תיעשהexpansive) allows for other metals
(a) Challenge: it also states  תיעשהregarding מקשה
(b) Answer: it states  מקשהtwice (vv. 1, 3) for עיכוב
(i) Challenge:  זהבis also written multiple times (vv. 1,2)
(ii) Answer: we require  זהב זהבto teach (v. 2) that only if it is  זהבmust the weight be a ככר
1. And: only if it is  זהבare there flowers, cups and ( כפתוריםv. 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  מקשהlimits requirement to מנורה, excluding cornets ()חצוצרות
a. Explanation: it must be silver (v. 4) but not one block, as  מקשהof  מנורהis exclusive
ii ברייתא: all the  כליםmade by  משהwere valid for his generation and forever, except for  – חצוצרותonly for him
1 Source: v. 4 – לך
(a) Challenge: then  ארוןshould also be invalid for later – v. 5 ()לך
(b) Rather:  לךteaches either that he must provide funds or a homiletic lesson in both cases
2 Rather: due to double-mention of  לךin v. 4
iii  תנאbefore רב יוסף:  מנורהshould be gold; silver is valid; inferior metals are disputed ( – רביinvalid;  – ריב"יvalid) – all
agree that wood is invalid
1 Support ()תנא: both learn ( כלל ופרטv. 1);  רביallows for  – ריב"י ;מתכת חשובהany metal
2 Rejection ()רב יוסף:  רביuses  כלל ופרטand allows all metals;  ריב"יuses  ריבוי ומיעוטand allows all but ceramic
(a) Proof:  רביinvalidates  כלי שרתmade of wood;  ריב"יvalidates them
(b) Proof:  ברייתאwhere  רביallows use of any metals;  – ריב"יeven wood
(c) Further: prohibition of imitating  משכן וכליוallows for making  מנורהof 6 or 8 stems, but not other metals
(i) However: he may make it of wood;  ריב"יdisallows, per  מנורהmade by חשמונאים
1. Counter: they made it of tin, then silver, then gold (as they got wealthier)
iv Description of מנורה: 18  טפחיםhigh; 22 ( גביעים3 on each stem, 4 on central stem); 11 ( כפתורים6+2+3) and 9 ( פרחים6+3)
1 All per: vv. 6-7
v Homilies: on ’שלמהs lamps and the distillation of gold (vv. 8-9); on God showing  משהhow to make ( מנורהand other
 – הלכותvv. 10, 13-17) and miraculous manifestation of ( לחם הפניםvv. 11-12)
b מזוזה: both  פרשיותare needed; even one missing letter can invalidate
c
תפילין: all 4  פרשיותare needed; even one missing letter can invalidate
d ציצית: all 4 consitute one מצוה
i
Dissent:  – ר' ישמעאלthey are 4 מצוות
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