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ספר עבודה  הלכות בית הבחירה  פרק ג

אֶ חָ ד מן השנים וַארבָ עים מעכֵׁב אֶ ת ֻּכלָן.
ד במֶ ה ּדבָ רים ֲאמּורים? בשֶ עֲשָ אּוהָ זָהָ בֲ .אבָ ל שֶ לשָאר
מינֵׁי מתָ כוֹת  -אֵׁ ין עוֹשין בָ ּה גביעים כפתוֹרים ּופ ָרחים.
וכֵׁן מנו ָֹרה הבָ ָאה זָהָ ב תהיֶה ֻּכ ָלּה ככָר עם נֵׁרוֹתֶ יהָ ותהיֶה
ֻּכ ָלּה מקשָ ה מן הָ עֲשָ תוֹת ,ושֶ לשָאר מינֵׁי מתָ כוֹת אֵׁ ין
מקפידין על משקָ לָּה ,ואם הָ יתָ ה חֲלּולָה  -כשֵׁ ָרהֵ.הֵואֵׁ ין
עוֹשין אוֹתָ ּה לע ֹולָם מן הגרּוטָ אוֹת ,בֵׁ ין שֶ הָ יתָ ה שֶ ל ָזהָ ב
בֵׁ ין שֶ הָ יתָ ה שֶ לשָאר מינֵׁי מתָ כוֹת.
ו ֵהמֶ לקָ חים והמחתוֹת ּוכלֵׁי השֶ מֶ ן  -אֵׁ ינָן מכלל הככָר,
שֶ ה ֲֵׁרי ֶנאֱמר במנו ָֹרה " ָזהָ ב טָ הוֹר" (שמות כה,לא; לז,יז) ,וחָ זר
וָאמר "ּומלקָ חֶ יהָ ּומחתֹתֶ יהָ זָהָ ב טָ הוֹר" (שם כה,לח; לז,כג) ,וֹלא
ֶנאֱמר ' ֵׁנרוֹתֶ יהָ זָהָ ב טָ הוֹר' ,מפנֵׁי שֶ הּנֵׁרוֹת קבּועין במנו ָֹרה
והֵׁ ן מכלל הככָר.
זֵשבעת קנֵׁי המנו ָֹרה מעכבין ֶזה אֶ ת זֶה ,ושבעָ ה נֵׁרוֹתֶ יהָ
מעכבין ֶזה אֶ ת זֶה ,בֵׁ ין שֶ הָ יתָ ה שֶ ל ָזהָ ב בֵׁ ין שֶ הָ יתָ ה
שֶ לשָאר מינֵׁי מתָ כוֹת .וכָל הּנֵׁרוֹת קבּועים בקָ נים.
ח ֵששָ ה הּנֵׁרוֹת הקבּועין בשֵׁ שֶ ת הקָ נים הי ֹוצאין מן
המנו ָֹרה ֻּ -כלָן פנֵׁיהֶ ם לּנֵׁר הָ אֶ מצָ עי שֶ על קנֵׁה המנו ָֹרה.
וזֶה הּנֵׁר הָ אֶ מצָ עי  -פָ נָיו כ ֶנגֶד קֹ ֶדש הקֳּ ָדשים ,והּוא נק ָרא
' ֵׁנר מעֲרָ בי'.
ט ֵהגביעים ּדוֹמין לכוֹסוֹת א ֶלכסנּדריָה ,שֶ פיהֶ ן ָרחָ ב
ושּולֵׁיהֶ ן קָ צָ ר .והכפתוֹרים כמין תפּוחים בֵׁ ירּותיים ,שֶ הֵׁ ם
אֲרֻּ כין מעט ,כבֵׁ יצָ ה שֶ שנֵׁי ָראשֶ יהָ כּדין .והפ ָרחים כמ ֹו
פרחֵׁ י הָ עמּודים ,שֶ הֵׁ ם כמ ֹו קעָ ָרה ּושפָ תָ ּה כפּולָה לחּוץ.
י גֹבּה המנו ָֹרה הָ יָה שמ ֹונָה עָ שָ ר טֶ פח :הָ רגלים וה ֶפרח
שלשָ הּ ,ושנֵׁי טפָ חים חָ לָק ,וטֶ פח שֶ ב ֹו גָביע וכפתוֹר
וָפֶ רח ,וטפחים חָ לָק ,וטֶ פח כפתוֹרּ ,ושנֵׁי קָ נים יוֹצאין
ממֶ ּנּו אֶ חָ ד הֵׁ ילְָך ואֶ חָ ד הֵׁ ילְָך ונמשָ כין ועוֹלין כ ֶנגֶד ֹגבּה
המנו ָֹרה ,וטֶ פח חָ לָק ,וטֶ פח כפתוֹרּ ,ושנֵׁי קָ נים יוֹצאין
ממֶ ּנּו אֶ חָ ד הֵׁ ילְָך ואֶ חָ ד הֵׁ ילְָך ונמשָ כין ועוֹלין כ ֶנגֶד גֹבּה
המנו ָֹרה ,וטֶ פח חָ לָק ,וטֶ פח כפתוֹרּ ,ושנֵׁי קָ נים יוֹצאין
ממֶ ּנּו אֶ חָ ד הֵׁ ילְָך ואֶ חָ ד הֵׁ ילְָך ונמשָ כין ועוֹלין כ ֶנגֶד ֹגבּה
המנו ָֹרה ,וטפחים חָ לָק ,נשתירּו שלשָ ה טפָ חים שֶ בָ הֶ ן
שלשָ ה גביעים ,כפת ֹור וָפֶ רח .וז ֹו היא צּו ָרתָ ּהֵ  :
יא ֵואֶ בֶ ן הָ יתָ ה לפנֵׁי המנו ָֹרה ּובָ ּה שָ לש מעֲלוֹת ,שֶ עָ לֶיהָ
ֹכהֵׁ ן עוֹמֵׁ ד ּומֵׁ טיב אֶ ת הּנֵׁרוֹתּ ,ומּניח עָ לֶיהָ כ ֵׁלי שמנָּה
ּומלקָ חֶ יהָ ּומחתוֹתֶ יהָ בשעת הֲטָ בָ ה.
יב ֵהשֻּ לחָ ן  -הָ יָה ָארכ ֹו שנֵׁים עָ שָ ר טֶ פח ורָ חב ֹו ששָ ה
טפָ חים ,והָ יָה מֻּ ּנָח ָארכ ֹו לאֹ ֶרְך הבית ו ָרחב ֹו לרֹחב הבית.
וכֵׁן שָאר כָל הכֵׁלים שֶ במק ָּדש ָארכָן לָארכ ֹו שֶ לבית ,חּוץ
מן הָ ָארוֹן ,שֶ הָ יָה ָארכ ֹו לרֹחב הבית .וכֵׁן ֵׁנרוֹת המע ֲָרכָה
הָ יּו כ ֶנגֶד ֹרחב הבית בֵׁ ין הצָ פוֹן וה ָּדרוֹם.
יג ֵַארבָ עָ ה סניפין שֶ ל ָזהָ ב הָ יּו לשֻּ לחָ ן ,מפֻּצָ לין מֵׁ ָראשֵׁ יהֶ ן,
שֶ הָ יּו סוֹמכין בָ הֶ ם שתֵׁ י המע ֲָרכוֹת שֶ ל ֶלחֶ ם הפָ נים ,שנים

מּסֵׁ ֶדר ֶזה ּושנים מּסֵׁ ֶדר זֶה ,והֵׁ ם ה ֶּנאֱמָ רין בתו ָֹרה
"ּוקשוֹתָ יו" (שם כה,כט) .יד ֵועֶ שרים ּושמ ֹונָה קָ נים שֶ ל ָזהָ ב,
ָכל אֶ חָ ד מֵׁ הֶ ן כחֲצי קָ נֶה חָ לּול ,הָ יּו ל ֹוַ ,ארבָ עָ ה עָ שָ ר לסֵׁ ֶדר
זֶה וַארבָ עָ ה עָ שָ ר לסֵׁ דֶ ר זֶה ,והֵׁ ן הּנק ָראין "מנקיֹתָ יו" (שם;
לז,טז)ּ ,ושנֵׁי הבָ זכין שֶ מּניחין בָ הֶ ן הלב ֹונָה על השֻּ לחָ ן בצד
המע ֲָרכוֹת ,הֵׁ ן הּנק ָראין "כ ֹפתָ יו" (שם) ,והּדפּוסין שֶ עוֹשין
בָ הֶ ן לֶחֶ ם הפָ נים ,הֵׁ ם הּנק ָראין "קעָ ֹרתָ יו" (שם).
טו ֵאֵׁ לּו הָ ַארבָ עָ ה עָ שָ ר קָ נים  -נוֹתֵׁ ן החלָה הָ ראש ֹונָה על
עצמ ֹו שֶ לשֻּ לחָ ן ,ונוֹתֵׁ ן בֵׁ ין ראש ֹונָה ּושניָה שלשָ ה קָ נים,
וכֵׁן בֵׁ ין כָל חלָה וח ָלה שלשָ ה קָ ניםּ ,ובֵׁ ין ששית וחֲמישית
שנֵׁי קָ נים בלבד ,לפי שֶ אֵׁ ין על הששית ַאחֶ ֶרת .נמצאּו
ַארבָ עָ ה עָ שָ ר בכָל מע ֲָרכָה.
טז ּושתֵׁ י שֻּ לחָ נוֹת הָ יּו בָ אּולָם מבפנים על פֶ תח הבית:
אֶ חָ ד שֶ לשיש ,נ ֹותנין עָ לָיו לֶחֶ ם הפָ נים בכניסָ תוֹ ,ואֶ חָ ד
שֶ ל ָזהָ ב ,שֶ ּנוֹתנין עָ לָיו הלֶחֶ ם ביציָאת ֹו ,שֶ מעֲלין ב ֹק ֶדש
וֹלא מוֹרידין.
יז ֵמזבח הק ֹט ֶרת הָ יָה מרֻּ בָ ע אמָ ה על אמָ ה ,והּוא נָתּון
בהֵׁ יכָל ,מ ֻּכּוָן בֵׁ ין הצָ פ ֹון ל ָּדרוֹם ,מָ שּוְך מבֵׁ ין השֻּ לחָ ן
והמנו ָֹרה לחּוץּ .ושלָשתָ ן הָ יּו מֻּ ָּנחין משליש ההֵׁ יכָל
ולפנים ,כ ֶנגֶד הפָ רֹכֶת המב ֶּדלֶת בֵׁ ין הקֹ ֶדש ּובֵׁ ין קֹ ֶדש
הקֳּ ָדשים.
יחֵהכיוֹר  -הָ יּו ל ֹו שנֵׁים עָ שָ ר ּדד ,כ ֵׁדי שֶ יהיּו ָכל ה ֹכ ֲהנים
הָ עוֹסקין בתָ מיד מקּדשין ממֶ ּנּו כאֶ חָ דּ .ומּוכנֵׁי עָ שּו ל ֹו,
שֶ יהיּו בָ ּה המים תָ מיד ,והיא חֹל ,כ ֵׁדי שֶ ֹּלא יהיּו המים
שֶ בָ ּה נפסָ לין בלינָה; שֶ הכיוֹר מכלֵׁי הקֹ ֶדשּ ,ומק ֵּׁדש ,וכָל
ָּדבָ ר שֶ יתק ֵּׁדש בכלי ֹק ֶדש  -אם לָן ,נפסל.

