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מנחות ד� פח. 
מה נפקא מינה בי� ר' מאיר לר' יהודה בעניני המדות? 

 
לאביי2 לר' יוחנ�1  

לר' יהודה � דחשיב ממטה 
למעלה 

מלאי למעט רק שלא יחסר בירוצי מדות נתקדשו 
מלאי למעט שלא יחסר ולא יותיר בירוצי מדות לא נתקדשו לר' מאיר � דחשיב ממעלה למטה 

 
 

מנחות ד� פח: 
לתנאי� דלהל� כיצד היו עשויי� נרות המנורה? 

 
הא� הנרות היו בכלל ככר ומקשה? כיצד היו עשויי� הנרות?  

לחכמי�, לר"א ב"צ, ולתנא 
אליבא דר' נחמיה3 

היו בכלל  של פרקי ולא היה מתנתק 

לר' יהושע ב� קרחה, ולתנא 
אליבא דר' נחמיה4 

לא היו בכלל של חוליות והיה מתנתק 

 

                                                            

1 ר"י ור"מ לעיל בברייתא אמרו שניה לכל שבע המדות, אלא שר"י חשיב לה ממטה למעלה ) 
מרביעית להי(. ור"מ להיפ+ ממעלה למטה ) מהי( לרביעית. וביאר ר' יוחנ( שנחלקו בבירוצי 
מדות, וה"פ דלר' יהודה הקב"ה נת( למשה מדת רביעית ואמר לו לשער ממנה, ר"ל שישער שני 
רביעיות לחצי לוג, ואחרי שיהא לו חצי לוג שישער לשני חצאי ויעשה לוג וכ( הלאה עד הי(. 
ואילו לר"מ להיפ+ דנת( הקב"ה למשה מדת לוג ואמר לו לחצותה וכו'. ועתה כשנעשה כר' יהודה 
ונשפו+ ממדת רביעית למדה גדולה יותר, הרי שיכנסו במדה הגדולה רביעית ובירוציה [שזה מה 
שנשפ+ על הדפנות], וש"מ שבירוצי מדות נתקדשו. משא"כ לר"מ הסובר להיפ+ ) ששופ+ ממדה 

  .גדולה לקטנה, הבירוצי היתרי נשפכי לאר0 וש"מ דלא נתקדשו הבירוצי
2 ס"ל לאביי שלא נחלקו בעני( בירוצי מדות, אלא בביאור הפסוק "שניה מלאי קטורת", והנה 
הדר+ היא כשאד מודד ממדה קטנה לגדולה כר' יהודה הוא שופ+ ליי( בבת אחת ואז עושה היי( 
מעט קצ� וע"י זה המדה יתירה, וא"כ ש"מ דס"ל לר' יהודה שמלאי רק בא למעט שלא יחסיר 
אבל יכול להותיר. אול לר"מ שסובר שמודד ממדה גדולה לקטנה, הוא שופ+ בנחת שלא ישפ+ 

ולא עושה קצ�, וא"כ לשיטתו מלאי בא למעט שלא יותיר ולא ירבה.   
3 נר הוא כלי הקיבול שבו נות( את השמ( והפתילה וצרי+ להטיבו ולנקותו בכל יו מהדש(, ולהני 
תנאי ס"ל שהנר אינו מתנתק מ( המנורה ובכלל מקשה וככר המנורה הוא, ולכ( עשאוהו של 
פרקי ) דהיינו באופ( שיכול לכופפו לצדדי כדי שיוכל לנקותו. אמנ המנורה עצמה לא היתה 
זזה ממקומה. וביאר ר' אליעזר בר' צדוק שהיה על כל נר ונר כמי( טס זהב לכסותו, וצורת הנר 
היתה כחצי כדור ארו+ כמי( ספינה קטנה, וכשרוצה לנקותו דוחק את הטס כלפי פיה כדי שיתגלה 
הנר וכופפו ומנקהו, וכשגומר לנקותו היה מכסהו שוב בטס, ובטס היה חור קט( שדרכו מכניס את 

השמ(.   
4 סבירא להו שהיה מחוליות ומתנתק, ולוקח את הנרות לאהל (במקדש) ומקנח( בספוג, דהיות 

שלא באו הנרות מהככר ולא היה מקשה ע המנורה ) לכ+ יכלו להתפרק.   


