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מנחות ד צח.
לח הפני צרי לסדרו בשתי מערכות של שש שש שיהיו י"ב חלות ,א סדרו
באופני אחרי מה הדי מנל?
אחת של ארבע ואחת של שמונה
שלש של שש שש
שלש של ארבע ארבע
שתי של שבע שבע
מנחות ד צח:

מה הדי?
פסול
פסול
פסול
לרבי :כשר
לחולקי  :פסול

מני?
1
דכתיב "שש המערכת"
2
דכתיב "שתי עשרה חלות"
דכתיב "שתי " וכתיב "שש"
לרבי :על * בסמו) משמע
3
לחולקי " :ונתת על המערכת לבונה"

לאיזה כיוו היו מונחי השולחנות המנורה והארו?

לרבי
לר' אליעזר בר' שמעו

השולחנות והמנורה
מזרח למערב * לאור) הבית
מצפו ,לדרו * לרוחב הבית

הארו
מצפו ,לדרו * לרוחב הבית
מצפו ,לדרו * לרוחב הבית

איזה נר הוא נר המערבי?
לרבי ] ממזרח למערב[
לראב"ש ] מצפו לדרו [

לרש"י
4
החיצו ,של צד מערב
נר האמצעי

לתוס'
הנר השני ממזרח
נר האמצעי

 1לשו ,הפסוק ]ויקרא כד :ה*ו[ הוא" :ולקחת סולת ואפית אותה שתי עשרה חלות ,ושמת אות
שתי מערכות ,שש המערכת".
 2והג שכתוב "שתי מערכות ,שש המערכת" ,עדי ,הייתי חושב שיעשה שלוש מערכות של שש,
כי הייתי דורש "שתי המערכת" אלו שתי מערכות ,ו"שש המערכת" בא להוסי לעוד מערכת
שלישית של עוד שש.
 3פי' דכיו ,שצרי) לתת שני בזיכי לבונה על המערכת ,וא יהיו הבזיכי על הלח השביעי הוי
ליה חציצה ,ולכ ,החולקי על רבי ס"ל שפסול ולא אמרינ ,על החלות העליונות שרואי אות
כאילו ה אינ  .אכ ,,רבי ס"ל שעל המערכת היינו בסמו) ,שנות ,אות על השולח] ,וכמבואר
ברבינו גרשו [ וכשיטת אבא שאול לעיל במשנה )ד צו ,(.וא"כ אי ,הלח השביעי מהוה חציצה,
ואפשר לחושבו כמי שאינו] .ומדברי התוס' בד"ה רואי ,,לכאורה משמע שג לרבי היו הבזיכי
על הלח ממש ,וצ"ל שכוונת רק לסלקא דעתי ,,אבל למסקנא אמרינ ,לרבי שהי בסמו)
למערכת ,וע' יוס דעת עמ' רמ"ה אות ג'[.
 4והיינו כשיטת הרמב" שהנר הכי חיצוני הסמו) למערב הוא הנר המערבי ,אכ ,העירו המפרשי
שרש"י סותר שיטתו בשבת )ד כב (:שפירש ש כמו תוס' ,וע' ג ברש"י לעיל )ד פו.(:

