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ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"� לשו� וזה
הציור וקוד� שלימה. המנורה צורת בכא� לצייר ראיתי
טפחי�. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורי� ושני גביעי� ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעי� ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחי�. ושלשה
לפיכ� שני�, רבי� ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדי�
השלישי והפרח פרחי�. ושני כפתורי� שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמו� הוא
לו הסמו� והפרח יר� אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלי�. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה וא�
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אור� בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העו� שוש�.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעי� הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאי� להצטייר,
הכוונה אבל ל�, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומות� והפרחי� והכפתורי� הגביעי� מספר בה להודיע
דבר שו� בו שאי� המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. אי� וכולה והכפתורי�, הפרחי� בה� שהיו והמקומות

והפרחי� שוי�. כול� הגביעי� וכ� לכול�. אחד שיעור הכפתורי� שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כ�. ג�

עשר. אחד הכפתורי� ומספר תשעה. הפרחי� ומספר ושני�, עשרי� הגביעי� שמספר הזאת מהצורה ל� ונתבאר
זה. את זה מעכבי� תשעה פרחי� עשר אחד כפתורי� ושתי� עשרי� גביעי� אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיי� שלשה, והפרח הרגלי� טפחי�, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכא� ואחד לכא� אחד ממנו יוצאי� קני� ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיי� ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולי� ונמשכי�
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולי� ויוצאי� ממנו נמשכי� קני� ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' ש� נשתיירו חלק, וטפחיי� מנורה. של גובהה כנגד ועולי� נמשכי� ממנו יוצאי� קני� ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחי� כפתורי� גביעי� שבה� פירושו6טפחי� משוקדי� בתורה שנאמר ומה הזה. העני� כל ל� התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדי� שקדי� כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכי� שה� הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדי� מעשה
הרמב"�). לשו� כא� (עד לבאר. צרי� אי� מפורס� מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימ� ובקש"ע קמ"א סימ� דעה" יורה ערו� וב"שלח� בטור (וראה
קני�).

ושלשה1) תיבה, כמי	 העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשו	
ולמטה. הימנה יוצאי	 רגלי�

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"�, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, ד� חולי	 במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כא	). (עד כדי	.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, ד� במנחות רש"י לשו	 וזה

וכתב כא	). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליו	 הגביע שא� אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני�גביעי� זה, בעני	 העליו	 בטפח היו והפרח והכפתור גביעי� מהשלושה
את מקי� מה� אחד וכל מזה למעלה זה האחרי� הטפחי� בשני היו האחרי�

סביב. הקנה

שכל הרמב"� שכתב מה מתאי� רש"י שיטת שלפי להעיר מקו� וכא	

טפח, היה שהכפתור יתכ	 אי� יקשה ולא לכול�. אחד שיעור וכו' הכפתורי�
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלי� נו� יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורי� על יוצאי� שהקני� מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירי�) שציירו
וכו'. הקני� שני נגד כתב ולא וגו', הקני� שני תחת

הציור5) צייר הרמב"� אבל בעיגול", "ונמשכי� כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולי	 נמשכי� "באלכסו	 ל"ב בפסוק כא	 רש"י כתב וכ	 בשיפועי�,

מנורה". של גובהה
הקני�6) שבששת שהגביעי� הוכיח (�חפ משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

ע� בשוה כול� למעלה, זה אצל זה היו אלא הקני�, באור� מפוזרי� היו לא
האמצעי.
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