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יח.
תני:▀◊

השלחן היה נתון מחצי הבית ולפנים משוך מן הכותל ב' אמות ומחצה כלפי הצפון ומנורה כנגדו בדרום 

ומזבח הזהב היה נתון באמצע משוך כלפי חוץ וכולהן היו נתונין משליש הבית ולפנים

עשר מנורות עשה שלמה שנאמר ויעש את מנורת הזהב עשר כמשפטו ויתן בהיכל ה' מימין וה' משמאל▀◊יח.

¿יח.
אין תימר חמש בצפון וחמש בדרום והלא אין המנורה כשירה אלא בדרום שנאמר ואת המנורה נוכח 

השלחן על ירך המשכן תימנה

!◊יח.

מה ת"ל חמש מימין וחמש משמאל אלא חמש מימין מנורתו של משה וחמש משמאלה אף עפ"כ לא היה 

מבעיר אלא של משה בלבד שנאמר ואת המנורות ונרותיהם לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור והפרח 

והנרות והמלקחים זהב הוא מכלות זהב

הן כילו זהבו של שלמה▀יח.

תני רב יהודה בשם אסי:▀◊יח.
היה שלמה נוטל אלף ככרי זהב ומכניסן לכור ומוציאן עד שהוא מעמידן על אחד לקיים מה שנאמר ככר 

זהב טהור עשה אותה וגו'

▀О◊יח.
תניא אמר רבי יוסי בי 

רבי יהודה

מעשה במנורת זהב שעשה משה במדבר והיתה יתירה דינר זהב והכניסוה לכור שמונים פעם ולא חסרה 

כלום

ויאות¿יח.

עד דלא יקום על ברריה הוה חסר סגיון מן דו קיים על ברריה לא חסר כלום:!◊יח.

יח.
מ

▀
שלשה עשר שופרות היו במקדש וכתוב עליהן: תקלין חדתין ותקלין עתיקין קינין וגוזלי עולה עצים לבונה 

זהב לכפורת ששה לנדבה

תקלין חדתין - שבכל שנה ושנה▀▀יח.

ועתיקין - מי שלא הביא אשתקד שוקל לשנה הבאה▀▀יח.

קינין - הן תורין, וגוזלי עולה - הן בני יונה כולן עולות דברי רבי יהודה[רבי יהודה]♦▀▀יח.

קינין - אחד חטאת ואחד עולה, גוזלי עולה - כולן עולותחכמים:♦▀▀יח.

האומר הרי עלי עצים - לא יפחות משני גזירין▀▀יח.

לבונה - לא יפחות מקומץ▀▀יח.

זהב - לא יפחות מדינר זהב▀▀יח.

ששה לנדבה - נדבה▀▀יח.

מה היו עושין בה^▀יח.

לוקחים בה עולות הבשר לשם ועורות לכהנים!▀יח.

▀▀יח.
זה מדרש דרש יהוידע כהן 

גדול:

אשם הוא אשום אשם לה' זה הכלל כל שהוא בא משום חטאת ומשום אשמה ילקח בהן עולות הבשר לשם 

והעורות לכהנים נמצאו שני כתובין קיימין אשם לה' ואשם לכהן ואומר כסף אשם וכסף חטאות לא יובא 

בית ה' לכהנים יהיו:

יח.
ג

תניא אמר רבי יהודה:▀◊
לא היה שופר של קינין בירושלים מפני התערובות שמא תמות אחת מהן ונמצאו דמי חטאות מיתות 

מעורבות בהן

והתניא:▀¿◊יח.
האשה שאמרה הרי עלי קן מביאה דמי קן ונותנתו בשופר ואוכלת בקדשים ואינה חוששת שמא נתעצל בהן 

ואין חושש שמא דמי חטאות מיתות מעורבות בהן

יח:
כי קאמרינן בחטאת שמתו בעליהן ודאי!◊

ואי אמרינן נברור ד' זוזי ונישדי בנהרא ואידך לישתרו¿יח:

הא אמרינן בעלמא ר' יהודה לית ליה ברירה:!◊יח:

^◊יח:
רבי יוסה בי ר' בון אמר 

ר' בא בר ממל בעי:
אמר הרי עלי עץ מביא גיזר אחד

מתניתא אמרה כן שזה קרבן בפני עצמו וזה קרבן בפני עצמורבי לעזר:!◊יח:

שנים בידם שני גזרי עציםכהאי דתנינן תמן:▀!יח:

עוביין אמה באמה שוחקת וארכן באמה גדומהריב"ל:▀◊יח:
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כמין טורטנירבי חוני בשם רבי אמי:▀יח:

לפי שלא היה מקום המערכה אלא אמה על אמה לפיכך לא היה בו אלא אמה גדומהרבי שמואל בר רב יצחק:▀◊יח:

אמה כרכוב ואמה קרנות ואמה מערכה:ותני כן:▀▀יח:

לבונה לא יפחות מקומץ▀◊>יח:

נאמר כאן אזכרה ונאמר להלן אזכרה מה אזכרה האמור להלן מלא קומץ אף אזכרה האמור כאן מלא קומץ▀◊יח:

אי מה אזכרה האמורה להלן שני קומצין אף אזכרה האמורה כאן שני קומצין¿◊יח:

כלום למדו לקומץ מלחם הפנים אלא ממנחת חוטא למדורבי אילא:!◊יח:

מה להלן קומץ החסר פסול אף כאן קומץ החסר פסול▀◊יח:

מילתא דרבי אילא אמרה המתנדב לבונה מביאה בקומצו של כהןרבי יוסה:♦▀◊יח:

♦▀◊יח:
רבי חזקיה בשם רבי 

ירמיה:
ואפי' בקומץ הבעלים:

זהב לא יפחות כו':▀◊>יח:

והוא שהזכיר צורה אבל אם לא הזכיר צורה מביא אפילו צינורה:ר"א:▀◊יח:

ששה לנדבה.▀◊>יח:

כנגד ששה בתי אבותחזקיה:♦▀◊יח:

כנגד שש בהמות: פר ועגל ושעיר איל גדי וטלהבר פדיה:♦▀◊יח:

כנגד ששה קרבנות: קיני זבים וקיני זבות קיני יולדות חטאות ואשמות ועשירית האיפהשמואל:♦▀◊יח:

ע"י שהנדבה מרובה ריבו לה שופרות הרבהרבי יוחנן:▀◊יח:

כתיב וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע וגו'▀◊יח:

♦▀◊יח:
ר"ש בר נחמן בשם רבי 

יונתן:
שתי נדבות עשה

יט.
נדבה אחת דכתיב ויאמר המלך ויעשו ארון אחד ויתנהו בהיכל בית ה' ויקב חור בדלתותני דבי ר' ישמעאל:♦▀◊

והא דכתיב ויאמר המלך ויעשו ארון אחד ויתנהו בשער בית ה' חוצה¿◊יט.

מפני הטמאים:רב חונא:!יט.

הדרן עלך שלשה עשר שופרות◊

Talmud Navigator עמוד 2 שקלים יח


