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THE TEMPLE MENORAH AND THE ARCH OF TITUS – SOURCE SHEET 
www.rabbidunner.com  

 
1. SHEMOT CH. 25 - HOW TO MAKE A TEMPLE MENORAH 
	

 :ּויְהִי הָנֶמִמ ָהיֶחָרְפּו ָהיֶרֹתְפַכ ָהיֶעיִבְג ּהָנָקְו ּהָכֵרְי הָרֹונְמַה הֶשָעֵת הָשְקִמ רֹוהָט בָהָז תַרֹנְמ ָתיִשָעְו )אל(
 )גל( :יִנֵשַה ּהָדִצִמ הָרֹנְמ יֵנְק הָשEְשּו דָחֶאָה ּהָדִצִמ הָרֹנְמ יֵנְק הָשEְש ָהיֶדִצִמ םיִאְצֹי םיִנָק הָשִשְו )בל(

 ןֵכ חַרָפָו רֹתְפַכ דָחֶאָה הֶנָקַב םיִדָקֻשְמ םיִעִבְג הָשEְשּו חַרֶפָו רֹתְפַכ דָחֶאָה הֶנָקַב םיִדָקֻשְמ םיִעִבְג הָשEְש
 רֹתְפַכְו )הל( :ָהיֶחָרְפּו ָהיֶרֹתְפַכ םיִדָקֻשְמ םיִעִבְג הָעָבְרַא הָרֹנְמַבּו )דל( :הָרֹנְמַה־ןִמ םיִאְצֹיַה םיִנָקַה תֶשֵשְל
 םיִנָקַה תֶשֵשְל הָנֶמִמ םיִנָקַה יֵנְש־תַחַת רֹתְפַכְו הָנֶמִמ םיִנָקַה יֵנְש תַחַת רֹתְפַכְו הָנֶמִמ םיִנָקַה יֵנְש תַחַת
־תֶא ָתיִשָעְו )זל( :רֹוהָט בָהָז תַחַא הָשְקִמ ּהָלֻכ ּויְהִי הָנֶמִמ םָתֹנְקּו םֶהיֵרֹתְפַכ )ול( :הָרֹנְמַה־ןִמ םיִאְצֹיַה
 רָכִכ )טל( :רֹוהָט בָהָז ָהיֶתֹתְחַמּו ָהיֶחָקְלַמּו )חל( :ָהיֶנָפ רֶבֵע־לַע ריִאֵהְו ָהיֶתֹרֵנ־תֶא הָלֱעֶהְו הָעְבִש ָהיֶתֹרֵנ
  :הֶלֵאָה םיִלֵכַה־לָכ תֵא ּהָתֹא הֶשֲעַי רֹוהָט בָהָז

	
31. And you shall make a menorah of pure gold. The menorah shall be made of hammered work; its base and its stem, its 
goblets, its knobs, and its flowers shall [all] be [one piece] with it. 32. And six branches coming out of its sides: three 
menorah branches from its one side and three menorah branches from its second side. 33. Three decorated goblets on one 
branch, a knob and a flower, and three decorated goblets on one branch, a knob and a flower; that is the way it should be 
for the six branches that come out of the menorah. 34. And on [the stem of] the menorah [shall be] four decorated goblets, 
its knobs and its flowers. 35. And a knob under the two branches from it, and a knob under the two branches from it, and a 
knob under the two branches from it; that is the way it should be for the six branches that come out of the menorah. 36. 
Their knobs and their branches shall [all] be [one piece] with it; all of it [shall be] one hammered mass of pure gold. 37. And 
you shall make its lamps seven, and he shall kindle its lamps [so that they] shed light toward its face. 38. And its tongs and 
its scoops [shall be] of pure gold. 39. He shall make it of a talent of pure gold, with all these implements. 
	
2. MELACHIM 1 CH. 7 – KING SOLOMON’S MENORAHS 
	

 :בָהָז םיִנָפַה םֶחֶל ויָלָע רֶשֲא ןָחְלֻשַה־תֶאְו בָהָזַה חַבְזִמ תֵא קָֹוקְי תיֵב רֶשֲא םיִלֵכַה־לָכ תֵא הֹמ-ְש ׂשַעַיַו )חמ(
 :בָהָז םִיַחַקְלֶמַהְו תֹרֵנַהְו חַרֶפַהְו רּוגָס בָהָז ריִבְדַה יֵנְפִל לוֹאמְשִמ ׁשֵמָחְו ןיִמָיִמ ׁשֵמָח תֹורֹנְמַה־תֶאְו )טמ(

	
48. And Solomon made all the vessels of that (were) in the house of God; the altar of gold, and the table 
whereupon the showbread (was), of gold. 49. And the candlesticks, five on the right (side), and five on the left, 
before the Sanctuary, of pure gold; and the flowers, and the lamps, and the tongs, of gold. 
	
3. MELACHIM 2 CH. 24 – NEBUCHADNEZZAR AND THE TEMPLE VESSELS 
	

 אּוה לֶבָב 5ֶלֶמ־לַע הָדּוהְי־5ֶלֶמ ןיִכָיֹוהְי אֵצֵיַו )בי( :ָהיֶלָע םיִרָצ ויָדָבֲעַו ריִעָה־לַע לֶבָב־5ֶלֶמ רַצאֶנְדַכּובְנ ֹאבָיַו )אי(
 קָֹוקְי תיֵב תֹורְצֹוא־לָכ־תֶא םָשִמ אֵצֹוּיַו )גי( :ֹוכְלָמְל הֶנֹמְש תַנְשִב לֶבָב 5ֶלֶמ ֹותֹא חַקִיַו ויָסיִרָסְו ויָרָשְו ויָדָבֲעַו ֹוּמִאְו
 )די( :קָֹוקְי רֶבִד רֶשֲאַכ קָֹוקְי לַכיֵהְב לֵאָרְשִי־5ֶלֶמ הֹמJְש הָשָע רֶשֲא בָהָזַה יֵלְכ־לָכ־תֶא ץֵצַקְיַו 5ֶלֶמַה תיֵב תֹורְצֹואְו
 ֹאל רֵגְסַמַהְו ׁשָרָחֶה־לָכְו הֶלֹוּג םיִפָלֲא תֶרֶשֲע הרשע לִיַחַה יֵרֹוּבִג־לָכ תֵאְו םיִרָשַה־לָכ־תֶאְו ַםִלָשּורְי־לָכ־תֶא הָלְגִהְו
 :ץֶרָאָה־םַע תַלַד תַלּוז רַאְשִנ
	

11. And Nebuchadnezzar the king of Babylonia came to the city, and his servants were besieging it. 12. And 
Jehoiachin, the king of Judah, came out to the king of Babylonia, he and his mother and his servants and his 
officers and his mighty warriors, and the king of Babylonia took him in the eighth year of his reign. 13. And he 
removed from there all the treasures of the house of the Lord and the treasures of the king's palace, and he 
stripped off all the golden decorations that Solomon king of Israel had made in the Temple of the Lord, as the 
Lord had spoken. 14. And he exiled all Jerusalem and all the officers and all the mighty warriors, ten thousand 
exiles, and all the craftsmen and the sentries of the gates. No one remained except the poorest of the people of 
the land. 
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4. AVODA ZARA 43A – THE MENORAH(S) OF THE HASMONEANS 
	

 אל :ייבא רמא /ינפל םישמשמה ישמש תומדכ ןושעת אל יִּתִא ןּוׂשֲעַת אֹל )גכ 'כ תומש( ביתכהו ירש ימו
 הרדסכא 'לכיה תינבת תיב םדא השעי אל :אינתדכ 'ןתומכ תושעל רשפאש ןישמש אלא הרות הרסא
 wו לשו wה לש השוע אוה לבא :הרונמ תינבת הרונמ 'ןחלוש תינבת ןחלוש 'הרזע תינבת רצח 'םלוא תינבת
  `תוכתמ ינימ ראש לש וליפא השעי אל wז לשו 'wח לשו
 לש ןידופש ?היאר םשמ :ול ורמא /יאנומשח תיב ושעש ךרדכ 'השעי אל ץע לש ףא :רמוא הדוהי רב יסוי יבר
 /בהז לש םואשע ורישעהו ורזח 'ףסכ לש םואשע ורישעה 'ץעבב ןיפוחו ויה לזרב
	

The Gemara asks: And is it permitted to form these figures? But isn’t it written: “You shall not make 
with Me gods of silver, or gods of gold” (Exodus 20:20), which is interpreted to mean: You shall not 
make figures of My attendants who serve before Me, i.e., those celestial bodies that were created to 
serve God, including the sun and the moon. Abaye said: The Torah prohibited only the figures of those 
attendants that one can possibly reproduce something that is truly in their likeness. Since it is 
impossible to reproduce the sun and the moon, the prohibition does not apply to these entities. As it is 
taught in a baraita: A person may not construct a house in the exact image of the Sanctuary, nor a 
portico in the exact image of the Entrance Hall of the Sanctuary, nor a courtyard corresponding to the 
Temple courtyard, nor a table corresponding to the Table in the Temple, nor a candelabrum 
corresponding to the Candelabrum in the Temple. But one may fashion a candelabrum of five or of six 
or of eight lamps. And one may not fashion a candelabrum of seven lamps even if he constructs it 
from other kinds of metal rather than gold, as in extenuating circumstances the Candelabrum in the 
Temple may be fashioned from other metals. The baraita continues: Rabbi Yosei bar Yehuda says: One 
may not fashion a candelabrum of wood either, in the manner that the kings of the Hasmonean 
monarchy fashioned it. When they first purified the Temple they had to fashion the Candelabrum out 
of wood as no other material was available. Since a wooden candelabrum is fit for the Temple, it is 
prohibited to fashion one of this kind for oneself. The Rabbis said to Rabbi Yosei bar Yehuda: Do you 
seek to cite a proof from there, i.e., from the Hasmonean era, that a candelabrum fashioned of wood 
is fit for the Temple? During that era the branches of the Candelabrum were fashioned from spits 
[shappudin] of iron, and they covered them with tin [beva’atz]. Later, when they grew richer and 
could afford a Candelabrum of higher-quality material, they fashioned the Candelabrum from silver. 
When they grew even richer, they fashioned the Candelabrum from gold. In any event, Abaye proves 
from this baraita that the prohibition against forming a figure applies only to items that can be 
reconstructed in an accurate manner. Since this is not possible in the case of the moon, Rabban 
Gamliel’s figures were permitted.  

 
 םוחצנו יאנומשח תיב די הרבגו וילכ לכ ולטנו לכיהה תא םינוי ואמיטש רחאל ץע לש שדקמב הואשע /יאנומשח תיב תוכלמו
 

5. GITTIN 56B – WHAT DID TITUS DO WITH THE (HASMONEAN) MENORAH? 
	

 .וריעב חבתשהל ךליל הניפסב ןבישוהו . . . שדקמבש םילכ לכ איבה . . . ?השע המ
	
6. MENACHOT 28B – DID THE MENORAH HAVE A FLAT BASE OR DID IT HAVE LEGS? 
	

	. . . םיחפט 'ג חרפהו םילגרה ;םיחפט רשע הנמש הרונמ לש ההבוג :אבסד הימשמ לאומש רמא
		
7. RASHI, SHEMOT 25:31 – THE LEGS ON THE BASE OF THE MENORAH 
	

	:הטמלו הנמיה ןיאצוי םילגר השלשו ,הבית ןימכ יושעה הטמ לש לגרה אוה :הכרי
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8. RAMBAM, HILCHOT BEIT HABECHIRA 3:1-2 – HOW MANY LEGS DID THE MENORAH HAVE? 
	

 . . . . הל ויה םילגר שלשו . . . התרוצ תשרופמ הרונמה
 

9. YALKUT SHIMONI, PARSHAT TERUMAH – THE BASE WAS FLAT 
	

	.	.	.	 הטמל עבורמ העשעו הרוק ןימכ העשע ?הרונמה תא לאלצב השע דציכ
	
10. RASHBAM, SHEMOT 25:31 – ONE SOLID PIECE 
	

.הרונמה לכ וילע דמועש עקרק דצ לש בחרה לגרה אוה :הכרי  	
	
11. MISHNA, AVODA ZARA, 3:3 – DEPICTIONS OF DRAGONS IS AVODA ZARA 
	

 ןב ןועמש ןבר .חלמה םיל םכילוי ,ןוקרד תרוצ ,הנבל תרוצ ,המח תרוצ םהילעו םילכ אצומה
  . . . ןירתומ ןיזובמה לעש םירוסא ןידבוכמה לעש רמוא לאילמג

	
12. AVODA ZARA 43A – WHAT DOES A DRAGON LOOK LIKE? 
	

 .ראוצ יקרפ ןיב :יסא יבר יוחמ .ויקרפ ןיב ןיציצ ול שיש לכ :א"בשר שריפ ?ןוקרד תרוצ והזיא :ןנבר ונת
 .רזעלא ןב ש"רכ הכלה :אנינח יברב אמח 'ר רמא

	
The Sages taught: What is a figure of a dragon? Rabbi Shimon ben Elazar explained: It is any figure 
that has scales between its joints. Rabbi Asi motioned with his hands to depict scales between the 
joints of the neck. Rabbi Ḥama, son of Rabbi Ḥanina, says: The halakha is in accordance with the 
opinion of Rabbi Shimon ben Elazar. 
	
13. SHEMOT, RASHI 25:32 – SIX DIAGONAL BRANCHES 
	

 ,יעצמאה הנק אוהש ,הרונמ לש ההבוג דגנכ דע ןילועו םיכשמנ ,ןוסכלאב ןאכלו ןאכל הידצמ םיאצי
 ,ונמיה רצק ןוילעהו ונמיה רצק הלעמ לשו ,ךורא ןותחתה ,הזמ הלעמל הז יעצמאה הנק ךותמ ןיאצויו
	:םינקה תשש םיאצוי ונממש ,יעיבשה יעצמאה הנק לש והבוגל הוש ןהישאר הבוג היהש יפל

	
14. R. AVRAHAM BEN HARAMBAM, SHEMOT 25:32 – THE RAMBAM DREW DIAGONAL BRANCHES 
	

 התוא רייצש ומכ רשויב השאר דצל הרונמ לש הפוגמ םיכשמנ םיפנע ומכ םינקה :םינק הששו
  .ותלוז ותוא רייצש ומכ לוגיעב אל ל''ז ירמ אבא

	
15. MAASEH CHOSHEV (R. RAPHAEL EMANUEL RIKI 1688-1743) – RAMBAM SAID CURVED BRANCHES 
	

  / / / הרונמ לש ההבוג דגנכ ןילועו לוגיעב ןיכשמנו 'ךליה דחאו ךליה דחא 'ונממ םיאצוי םינק ינשו
 לבא /לוגיעב ויה אלד הארנ ןוסכלאב םיאצוי בתכד / / / י"שר ירבדמו 'ארמימב הרכזנ אל וז הבית :לוגיעב
 י"ר[ ןכשמה תמכח לעב בתכו ///םילועו םיכשמנו בתכ אלא ןוסכלא תבית ריכזה אל ורוביחב ם"במרה
 ///עיקרה ילגלגל םימוד םה יכהבד ארבתסמ יכהו /לוגיעב טעמכ םינקה םילוע ויהש הזמ הארנ ]יטיקיר
 /תורנ העבשה םה םדגנכש
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16. R. YOSEF KAPACH – THE ARCH OF TITUS IS A FALSE DEPICTION OF THE MENORAH 
	

 ןיאו ,הרונמה הבוגל דע רשי וקב םילועו יעצמאה הנקה ןמ םיאצוי םינקה תששש דיה יבתכ לכב הושה רבדה
 ירהש ,ףייוזמ אוהש חכוה רבכו ,סוטיט רעשמ קתעוהש ץופנה רויצה יפכ אלו .ללכ תויתשק םוש םהב
 דועו בחר סיסב לע תבשוי ץופנה רויצבו .ורוביחבו ןאכ וניבר בתכ ןכו םילגר הל שיש אידהל אתיא אתיירבב
 .םהילע דומעל םוקמה ןאכ ןיאש תוריתס דועו
	

17. R. M.M. SCHNEERSON, LIKUTEI SICHOS – THE ARCH OF TITUS IS WRONG 
	

  )סוטיט רעש ףיוא רייוצמ ןענייז ייז יוו( תשק יאצח יוו הרונמה ינק יד ןייז רייצמ סאד זא סיוא טמוק
 ךיוא .ם"במרהו י"שר ךפיה זיא סאד סאוו רקיע הז םגו ףסונ .יירשעג דלאוועג א ןפורסיורא ףראד
 טכאמעג זיא סאוו ,סוטיט רעש םעד ףיוא רויצ םעד וצ ל"רו ו"ח םכסה ןסיוועג א טיג סאד לייוו
 ףראד הרונמ רעד ןופ רויצ א סאוו הז תרומת !ןכאמ קירעדינ ייז ןוא ןדיא ןייז רעצמ וצ ןראוועג
 אוה תודע )ו ,במ 'יעשי( "םייוג רואל" ןייז וצ זיא דיקפת ןייז זא ןדיא א ןייז ררועמ ןוא ןענאמרעד
 סאוו הזכ ןפואב טכאמעג הרונמה תרוצ יד טרעוו לארשיב הרוש הניכשהש םלוע יאב לכל
 םוקמ הז יפ לעו :הרעהב םש( !ל"ר ןדיא יד ןעוועג חצנמ טאה םיור יוו שממ ךפיה םעד טנאמרעד
 )ןוסכלאב ןהינק תושעל יאדכ הכונח ימיל תויכונחה םגש רמול
	

18. SHABBAT 63A – IS EVIDENCE VALID AGAINST A RABBINIC OPINION? 
	

 יתשב וילע בותכו 'ןזואל ןזואמ ףקומו 'תועבצא יתש בחורו 'בהז לש סט ןימכ ץיצ :אינתהו
 ריעב ויתיאר ינא :יסוי יברב רזעילא יבר רמאו /הטמל ד"מל שדוקו הלעמל א"ה ד"וי :ןיטיש
!תחא הטישב wהל שדק בותכו ימור  

	
19. RAMBAM, HILCHOT KLEI HAMIKDASH 9:1 – THE TZITZ CAN BE WRITTEN ON TWO LINES, OR ONE! 
	

 הטישב ובתכ םאו ,הלעמלמ 'הל הטמלמ שדק 'הל שדק ןיטיש ינש וילע בתוכ . . . ץיצה השעמ דציכ
.תחא הטישב והובתכ םימעפו ,רשכ תחא 	

	
20. KESEF MISHNE (R. YOSEF KARO) – WE ACCEPT EVIDENCE EVEN IF IT CONTRADICTS A BERAITA 
	

 ד"וי בותכ םשש אלא )'ה ףד( הכוסד אמק קרפב ימנ היתיאו ):גס ףד( האצוי השא המב קרפב
 'ר םתה גילפד ג"עאו השא המב 'פ תסריגכ בתכ וניברו הטמלמ ד"מל שדקו הלעמלמ א"ה
 םאו ש"מו .ק"תכ קספ תחא הטישב 'הל שדק וילע בותכו ימורב ויתיאר ינא רמאו יסוי 'רב רזעילא
 ק"תכ הכלהד ג"עאד ויתיאר ינא יסוי יברב א"ר רמאדמ ונייהד הארנ רשכ תחא הטישב ובתכ
 והובתכ םימעפו בתכ הז םעטמו יסוי יברב רזעילא יברכ הכלה אהימ דבעידב לבא הליחתכל ונייה
 :ןכ והובתכ םימעפד ןנירמא יסוי יברב רזעילא 'ר אוה היאר דעד ןויכד תחא הטישב

	
21. ME’IRI – R. ELAZAR B”R YOSI’S EVIDENCE IS NOT PROOF OF ANYTHING 
	

 תא ושיחכה אל תחא הטישב 'הל שדוק וילע בותכו ימורב ויתיאר ינא ודיעה םימכחה ילודגמש פ''עאו
 .היאר תודעב ףא םלצא עודיה
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22. R. YITZCHAK ISAAC HALEVI HERZOG – THE ORIGINAL BASE WAS LOST IN TRANSIT 
	

  וזיא )הבית  ןימכ( הלש תבשותה וא סיסבה לע אהיש הלילח 'םיקלא רנ שדקמה תרונמ לע םרב
 תריב םילשורימ אמור ילייח התוא וריבעהשכ שדקמה תיב לש הרונמהש איה יתעד / / / ןוקרד תרוצ
 ןוחצנה תכולהתב הלטלטל ידכבו 'םיל לפנו הלש סיסבה רבשנו ךרדב והשמ הל הרק הילטיא
 תורונמ לש תינכתב םיאמורה הושעו 'םתעדמ התוא רזחשל םיקלטיאה םינמואה וחרכוה ימורב
 הילעו דבלב הבית וא תבשותב אלא הנותחתה הביתה   ןמ הטמל םילגר ילב םיאמורה ילכיה
  /סוטיט   תשקב הפלגתנ איה וזכו 'םינוקרד וא ןוקרד תרוצ הקוקח
 
 הרונמב תלמוסמה ןויצ לש הרואל בוש וניכזשכ 'הזה םויה ונתלשממ השוע בוט אלש הזמ אצוי
 הלוכ הניאשו 'םירז ידי הב ולח הארנכ רשא 'םוטיט תשקבש הרונמה תנומת תא אקוד הקחמ איהש
 וז אלו /הרותה ימכחמ םיאצויה תורוקמ ראשמו לwwז ם"במרה תרותמ חכומש ומכ שדוקה תרהט לע
 םירבקה לע תורייוצמה תורונמהש היגולואיכרא תועידיב החמומ םדא ינפל דיעהש אלא דבלב
 יתב דירש לש םיספיספב תורייוצמה תורונמה לכ ןכו םילגר שולש תונב ןלוכ ימורבש תובמוקטקב
 /םייקו רירשו רורב הז לכ יתעדלו /לארשי ץראב םיאצמנה תסנכה

	
	
	
	
	


