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כח.
ושבפנים ושבמצורע, שלא לשמן ־ פסולות, שלא מכוונות ־ כשרות.אמר מר:▀◊>

בין שלא לשמן בין שלא מכוונות ־ כשרותִ והתניא:▀¿◊כח.

רב יוסף:!◊כח.
לא קשיא: הא רבי אליעזר והא רבנן, רבי אליעזר דמקיש אשם לחטאת, מקיש נמי לוג לאשם, רבנן לא 

מקשי.

ולרבי אליעזר, וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש?¿◊כח.

הא והא רבנן, כאן להכשיר, כאן להרצות.אלא אמר רבא:!◊כח.

כח.
מ

שבעה קני מנורה מעכבין זה את זה.▀

שבעה נרותיה מעכבין זה את זה.▀כח.

שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו, אפילו כתב אחד מעכבן.▀כח.

ד' פרשיות שבתפילין מעכבין זו את זו, אפילו כתב אחד מעכבן.▀כח.

ֹ [ת"ק]♦▀כח. ד' ציציות מעכבות זו את זו, שארבעתן מצוה אחת

ארבעתן ארבע מצות.רבי ישמעאל:♦▀כח.

כח.
ג

מ"ט?^

הויה כתיב בהו.!◊כח.

מנורה היתה באה מן העשת ומן הזהב, עשאה מן הגרוטאות ־ פסולה, משאר מיני מתכות ־ כשרה.תנו רבנן:▀◊כח.

מאי שנא מן הגרוטאות פסולה? דכתיב: (שמות כ"ה) מקשה והויה, שאר מיני מתכות נמי זהב והויהִ ¿כח.

אמר קרא: תיעשה, לרבות שאר מיני מתכות!◊כח.

ואימא: לרבות גרוטאותִ ¿◊כח.

לא ס"ד, דאמקשה כתיבה הויה.!◊כח.

תיעשה נמי אמקשה כתיבִ ¿◊כח.

מקשה מקשה לעכב.!◊כח.

זהב זהב נמי לעכבִ ¿◊כח.

!◊כח.

האי מאי? אי אמרת בשלמא: מן הגרוטאות פסולה, משאר מיני מתכות כשרה, היינו זהב זהב מקשה 

מקשה לדרשא, אלא אי אמרת: מן הגרוטאות כשרה, משאר מיני מתכות פסולה זהב זהב מקשה מקשה 

מאי דרשת ביה?

מאי דרשא?^כח.

דתניא:▀!◊כח.

(שמות כ"ה) ככר זהב טהור יעשה אותה את כל הכלים האלה, באה זהב ־ באה ככר, אינה באה זהב ־ 

אינה באה ככרֹ (שמות כה) גביעיה כפתוריה ופרחיה, באה זהב ־ באה גביעים כפתורים ופרחים, אינה 

באה זהב ־ אינה באה גביעים כפתורים ופרחים.

ואימא נמי: באה זהב ־ באה קנים, אינה באה זהב ־ אינה באה קניםִ ¿כח.

ההוא פמוט מיקרי.!כח.

(במדבר ח') וזה מעשה המנורה מקשה זהב, באה זהב ־ באה מקשה, אינה באה זהב ־ אינה באה מקשה.▀◊כח.

מקשה דסיפא למאי אתא?^◊כח.

למעוטי חצוצרות!◊כח.
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ֹ דתניא:!▀◊כח. חצוצרות היו באים מן העשת מן הכסף, עשאם מן הגרוטאות ־ כשרים, משאר מיני מתכות ־ פסולים

ומאי שנא משאר מיני מתכות פסולים? דכתיב: כסף והויה, מן הגרוטאות נמי מקשה והויהִ ¿כח.

מיעט רחמנא גבי מנורה מקשה היא היא ־ ולא חצוצרות.!◊כח.

כל הכלים שעשה משה, כשרים לו וכשרים לדורות, חצוצרות ־ כשרות לו ופסולות לדורות.תנו רבנן:▀◊כח.

כח:
חצוצרות ־ מ"ט?^◊

אילימא דאמר קרא: (במדבר י') עשה לך, לך ־ ולא לדורות!כח:

אלא מעתה, (דברים י') ועשית לך ארון עץ, הכי נמי דלך ־ ולא לדורותִ ¿כח:

אלא, אי למאן דאמר: לך ־ משלך, אי למ"ד: כביכול, בשלך אני רוצה יותר משלהם!◊כח:

האי נמי מיבעי ליה להכיִ ¿כח:

שאני התם, דאמר קרא לך לך תרי זימני: עשה לך והיו לך.!כח:

▀◊כח:
תני רב פפא בריה דרב 

חנין קמיה דרב יוסף:
מנורה היתה באה מן העשת מן הזהב, עשאה של כסף ־ כשרה

של בעץ ושל אבר ושל גיסטרון ־ רבי פוסל[רבי]♦▀◊כח:

מכשיררבי יוסי ברבי יהודה:♦▀◊כח:

של עץ ושל עצם ושל זכוכית ־ דברי הכל פסולה.[דברי הבל]▀◊כח:

מאי דעתך?א"ל:[רב יוסף]^כח:

בין מר ובין מר כללי ופרטי דרשיא"ל:[רב פפא]!◊כח:

מה הפרט מפורש של מתכת, אף כל של מתכתמיהו מר סבר:[רבי]♦▀!◊כח:

♦▀!◊כח:
ומר סבר:[רבי יוסי ברבי 

יהודה]
מה הפרט מפורש דבר חשוב, אף כל דבר חשוב.

סמי דידך מקמי דידיאמר ליה:[רב יוסף]О◊כח:

כלי שרת שעשאן של עץ ־ רבי פוסלדתניא:[רבי]▀◊כח:

מכשיר.רבי יוסי ברבי יהודה:▀◊כח:

במאי קא מיפלגי?^כח:

רבי דריש כללי ופרטי, ורבי יוסי בר' יהודה דריש ריבויי ומיעוטי.!◊כח:

רבי:▀!◊כח:
דריש כללי ופרטי: (שמות כ"ה) ועשית מנורת ־ כלל, זהב טהור ־ פרט, מקשה תיעשה המנורה ־ חזר 

וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש של מתכת, אף כל של מתכת.

רבי יוסי בר' יהודה:▀!◊כח:
דריש ריבויי ומיעוטי: ועשית מנורת ־ ריבה, זהב טהור ־ מיעט, מקשה תיעשה המנורה ־ חזר וריבה, 

ריבה ומיעט וריבה ־ ריבה הכל, ומאי רבי? רבי כל מילי, ומאי מיעט? מיעט של חרס.

אדרבה, סמי דידך מקמי דידיִ [רב פפא]¿◊כח:

לא ס"ד[רב יוסף]!◊כח:

ֹ דתניא:[רבנן]♦▀!◊כח: אין לו זהב מביא אף של כסף, של נחשת, של ברזל, ושל בדיל, ושל עופרת

מכשיר אף בשל עץ.רבי יוסי ברבי יהודה:♦▀!◊כח:

ותניא אידך:[רבנן]♦▀!◊כח:
לא יעשה אדם בית תבנית היכל, אכסדרה כנגד אולם, חצר כנגד עזרה, שלחן כנגד שלחן, מנורה כנגד 

 ֹ מנורה, אבל עושה הוא של חמשה ושל ששה ושל שמנה, ושל שבעה לא יעשה ואפילו משאר מיני מתכות
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ֹ רבי יוסי ברבי יהודה:♦▀!◊כח: אף של עץ לא יעשה, כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי

אמרו לו:▀!◊כח:
משם ראיה? שפודים של ברזל היו וחיפום בבעץ, העשירו עשאום של כסף, חזרו והעשירו עשאום של 

זהב.

שמואל משמיה דסבא:▀◊כח:

גובהה של מנורה שמנה עשר טפחיםֹ הרגלים והפרח ג' טפחים, וטפחיים חלק, וטפח שבו גביע וכפתור 

ופרח, וטפחיים חלק, וטפח כפתור ושני קנים יוצאין ממנו אחד אילך ואחד אילך ונמשכין ועולין כנגד 

גובהה של מנורה, וטפח חלק, וטפח כפתור ושני קנים יוצאין ממנו אחד אילך ואחד אילך נמשכין ועולין 

כנגד גובהה של מנורה, וטפח חלק, וטפח כפתור ושני קנים יוצאין ממנו אחד אילך ואחד אילך ונמשכין 

ועולין כנגד גובהה של מנורה, וטפחיים חלק, נשתיירו שם ג' טפחים שבהן ג' גביעין וכפתור ופרח.

וגביעין למה הן דומין? כמין כוסות אלכסנדריים▀כח:

כפתורים למה הן דומין? כמין תפוחי הכרתיים▀כח:

פרחים למה הן דומין? כמין פרחי העמודין.▀כח:

ונמצאו, גביעין עשרים ושנים, כפתורים אחד עשר, פרחים תשעה.▀◊כח:

▀◊כח:
גביעים מעכבין זה את זה, כפתורים מעכבין זה את זה, פרחים מעכבין זה את זה, גביעים כפתורים 

ופרחים ־ מעכבין זה את זה.

¿◊כח:

בשלמא גביעים עשרים ושנים, דכתיב: (שמות כ"ה) ובמנורה ארבעה גביעים וגו', וכתיב: (שמות כ"ה) 

שלשה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח וגו', ארבעה דידה ותמני סרי דקנים ־ הא עשרין 

 , ֹ ֹ , כפתורין נמי אחד עשר, כפתורין תרי דידה וששה דקנים וכפתר וכפתר וכפתר ־ הא חד סר ותרתין

אלא פרחים תשעה מנלן? פרחים תרי דידה וששה דקנים תמניא הווִ 
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