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 יוסיף להוסיף רצה שאם סרן בסמוך, ממ״ש נלמד וכו׳. מצוסה היא זו השקל מחצית ה
 מהגולה ישראל כשעלו דשקלים פ״ב במשנה ושנינו .הוא ת״ל יססוח יטל וכו׳

 ובירושלמי דינרים לשקול בקשו מבעין לשקול חזרו סלעים לשקול חזרו דרטנות שוקלין ■היו
 .מהם קבלו ולא דינרין לשקול בקשו קרסין דינרין סילעין סלגות ניבעין כמשמען סלעים

שוקלים היו מהגולה כשעלו  _ ״״ע,-. היו מהגוצה כשעצו רביט ושירש
 דרכוטת 'שלהם המטבע שהיה ר״ל דרכונוס

 השקל במחציח אדם שוקל והיה הסלע כשל
 אדם שוקל והיה סלעים לשקול חזרו ̂,סלע
 טבעין לשקול חזרו הסלע מחציה ר״ל 'שקל
 שקל והוא סלע מצי שלהם המטבע שחזר ר״ל

 שהוא שלם שקל השקל במהציח שוקל אדם והיה
 של שקל הוא סלע כי חורה של השקל מחצית
 מן שמוה פנים בשום לשקול מוסר ואין חורה

 כפי יותר שוקל אבל בחורה הכחוב השיעור
 והוא דינרים לשקול בקשו המטבעות שנוי

:עכ״ל ,בזה הודו ולא הסלע רביעית
 הדרך הראב״ד כסב וכו׳ מטבע שהיה בזמן ו

 והעשירו היו עניים והם .וכו׳ הזה
 דרטנוח שוקלים היו שלא לומר כוונתו .עכ״ל
 היו שהם דרכונוס היה שלהם שהמטבע מפני

 להם שהיה אפשר ואיך מהגולה כשעלו עניים
 סלע היה שלהם שהמטבע אע"פ אלא גדול מטבע

 סלעים שני שהם דרכונות לשקליהם שוקלים היו
 שוקלים היו לא ואילו מעט משי שהיו מפני
 לקרבנות מספיק היה לא השקל מחצית אלא

 רבינו בדברי זרות שום רואה ואיני צבור.
 להם שיהיה יתכן לא עניים שהם מפני דאטו

:גדול מטבע מין
 עד וכו׳ השקל מחצית ליתן חייבים הכל ז

 בפרק משנה . מהם מקבלים אין
 שם חייבים. שהכהנים ומ״ש דשקלים; קמא

 כהן שכל בוכרי בן העיד יהודה א״ר במשנה
 אלא כי לא ריב״ז א״ל .חוטא אינו שוקל שהוא
 שהתחיל קטן חוטא: שוקל שאינו כהן שכל

: שם משנה זה גס .וכו׳ אביו
.הבית בפני אלא מהגיס אינם השקלים ח

.י״א) (דף שקלים בסוף משנה
 בין השקלים נוהגים קיים שב״ה ובזמן ומ״ש
 בפ״ג מדסנן ,משמע הכי .בח״ל בין בא׳׳י

 ולשם מדי לשם בבל לשם חורם שהיה דשקלים
: הרחוקות מדינות

באחד

 כל בפ״ק,ומ״ש משנה ממשכניןאוש. עד וכו׳ השקלים על משמיעין באדר באחד ט
 ממשכנין אין במשנה שם אותו סמשכנין אין וט׳ בשקלים חייב שאינו פי

 ספני הכהניס ממשכנין ואין ומ״ש : מידם מקבלים שקלו ואס וקעטם ועבדים נשים
מפני הכהניס ממשכנין אין מתניתין כיני ובירושלמי . דשקליס פ״ק משנה . שלום דרכי

:הכטד] [דרך שלום) (דרכי
ב ״ ד א פ צ  השקלים אס השלחניס טנסין כי

בכל

הראב״ד השגת
 5כת .וכו׳ מטכע שהיה *בזמן

 ע׳ד זה הדר־ ז׳ל הראכ׳ד
 בראשונה שפנינו אמרו המשנה

 חזרו דרכונוה שוקליה היו
 סלעים לשקול חזח דינרין לשקול
 ה*א זו וכו'. ענעין לשקול נקשו
 שיהו אמרו לא מ׳מ המשנה דרך

 המגיבעוש יציאש אמר הולכין
 שהיה מה המטבע היה אלא
 שהיו לפי שוקלים היו הם אבל
 שחלה לשקול והוצרכו מעט מתי

 הלכו הדרך זה ועל דרכונוש
 טתן השכל ואין .שקליהס בכל

 של מטבע בהחלה להם שהיה
 והעשירו היו ענייה והס דרכונוש

;עכ״ל

 של מטבע מחצית שיתן מצותה זו השקל מחצית ה
.הקדש משקל גדול מטבע אותו היה אפילג הזמן אותו

 משה בימי שהיה השקל מחצי פחות שוקל אינו ולעולם
 וששים מאה משקלו שהוא רבינו

 של מטבע שהיה *בזמן ו :שעורה
 אחד כל היה דרכונות זמן אותו
סלע. שלו השקל במחצית נותן ואחד
 היה סלעים ■ המטבע שהיה ובזמן
 שלו השקל במחצית אחד כל נותן
 ובזמן .דינרין שני שהוא סלע חצי

 כל היה סלע חצי המטבע שהיה
 השקל במחצית נותן ואחד אחד
 שקלו לא ומעולם .הסלע חצי אותו

 מחצי פחות השקל במחצית ישראל
 ליתן חייבין הכל ן תורה: של שקל

 וישראלים לויים כהנים השקל מחצית
 עבדים ולא נשים לא אבל .משוחררים ועברים וגרים

 הכותים אבל מהם. מקבלין נתנו ואם .קטנים ולא
 שהתחיל קטן . מהם מקבלין אין השקל מחצית שנתנו

 אלא פוסק אינו שוב השקל מחצית עליו ליתן אביו
:עצמו על ויתן שיגדיל עד ושנה שנה בכל עליו נותן

 שבית ובזמן .הבית בפני אלא נוהגין אינן השקלים ח
 בין ישראל בארץ בין השקלים את נותנין קיים המקדש
ישראל בארץ אפילו חרב שהוא ובזמן .לארץ בחוצה

 השקל מחצית ואחד אחד כל שיכין כדי השקלים על משמיעין באדר באחד ט ♦ נוהגין אין
 ומדינה.ותובעין מדינה בכל השולחנים ישבו בו עשר בחמשה .ליתן עתיד ויהיה .שלו

 ועשרים בחמשה .ליתן אותו כופין אין נתן שלא ומי ממנו יקבלו להם שיתן מי כל בנחת
 שלא מי ובל .שיתן ער נתן שלא מי את כופין ואילך ומכאן . לגבות במקדש ישבו בו
 בשקלים חייב שאינו מי כל י כסותו: ואפילו כרחו בעל עבוטו ולוקחין אותו ממשכנין יתן

בשיתנו אלא שלום דרכי מפני לעולם הכהנים את ממשכנין ואין .אותו ממשכנין אין ליתן עתיד הוא או ליתן שדרכו אע״פ
שיתנו: עד אותן ותובעין מהן מקבלין

שני פרק
 ופיה מלמטה רחבין התיבה שולי תיבות שתי לפניהם מניחין ומדינה מדינה בכל .השקלים את השולחנים ייכונסין כיצד א

 אחת . תיבות שתי עושין ולמה בנחת. מהן ליקח אפשר יהיה ולא לתוכן שישליכו כדי שופר כמין מלמעלה צר
. שנה של שקלים בה שמשליכין ו ■שעברה: שקל שלא ממי שגובין שעברה. שנה שקלי בה מניחין והשנייה ז  בשנה

 שנה לשקלי שניה . זו שנה לשקלי ראשונה . שופר כמין תיבה כל .תיבות עשרה שלש תמיד לפניהם היה ובמקדש ב
 .זו לתיבה דמיהן משליך חטאת ואחד עולה אחד יונה בני שני או תורים שתי קרבן עליו שיש מי לכל שלישית .שעברה
 למערכה עצים לקנות מעות שהתנדב למי חמישית .זו לתיבה דמיה משליך בלבד העוף עולת עליו שיש מי לכל רביעית

 מעות שהפריש כגון לןטאת למותר שמינית .לכפורת זהב שהתנדב למי שביעית .ללבונה מעות שהתנדב למי ששית .בהן
.ויולדות וזבות זבים קיני למותר עשירית .אשם למותר תשיעית .לתוכה השאר ישליך המעות מן והותיר חטאת ולקח לחטאתו

ג מ׳ ס ת : מה עשץ א ח א
למלך משנה

הן. למעיכה עצים (קצוש מעוש שהשגדב למי רטישית ב ב פרק :י׳ג) דץ הקרבנוש ממטשה ט׳ז פ׳ המשגר הרג מ׳ש עיין ״ה6( ב

ט׳ ומדינה מדינה .ו
 כך במקדם שופמח שהיו כשם דשקליס רפ״ב

 דשקלים רפ״ו ובירושלמי ,במדינה שופרות היו
 ורסבים מלמעלה קצרים היו הללו שופרות תני

 יכניש שלא כדי כלומר הרמאים מפני מלמטה
 מהן באתת שמטיל כמי ויעשה ידו רמאי אדם
 במדינה שופרות וסדקחני .שבהן ממה ויטול

 שחי עושין ולמה ומ״ש .היו דשנים משמע
 שנה של שקלים בה שמשליכים אתת תימס

:וכו׳ זו
 כל תיטה י״ג לפניהם היו ובמקדש ב

ו׳ בפרק . שופר כמין תיבה
 עליהם וכתוב במקדש היו שופרות י״ג דשקלים

 עולה וגוזלי קינין עחיקין חקלין מדתין הקלין
 חקלין לנדבה. וששה לכפורת זהב ולבונה עצים

 שקל שלא מי ועתיקין ושנה. שנה שבכל חדסין
 חורים הם קינים .הבאה לשנה שוקל אשתקד

 ר' דברי עולות וכלם יונה בני הס עולה וגוזלי
טדה  חטאת אחד קנים אומרים וחכמים י
 ובירושלמי .עולות כלם עולה וגוזלי עולה ואחד
 קני זבים קני קרבנוה שש כנגד לנדבה ששה
 המנחות ואשמות מפאות יולדות קיני זבות

 בפירוש כתב כאן ורבינו׳כמ״ש האיפה ועשירית
 חטאת לסותר שמינית רביט ומ״ש .המשנה

 דבריו אין וכו׳ אשם למותר תשיעית וכו'
 כדברי מכוון ובתוספתא הירושלמי עם מכוונים

 ותנאי ומ״ש :ט״ס יש שבירושלמי ונראה רבינו
 שלות שיקרט המותרות כל על הוא ב״ד

. :דשקליס פ״ד ירושלמי .בהמה
בכל

עוז מגדל
ת צי ח ן :בנוי יש פיק .זמאה ששים עד השקל מ מ  של שקל מחצי פחות עד מטבע שהיה מ

ב : תורה ת :עכ׳ל והעשירו היו עניים וסם וכו' המשנה דרך על הזה הדרך ז׳ל היאב׳ד כ
אני  בפירוש שפירש כמו ד') (דף שקלים מצרפין פ' זו משנה פירוש קיבל ז״ל משה רגינו אומר ו

' מדברי רק הביא לא אגל לפרש גא ששנאה ר״ש כי שלו המשנה  הראב׳ד שהביא יהודה י
 יש שהשקלים אלא לחטאת שקלים בין מה ואמר הלל בית דברי לפרש שגא י׳ש מדברי גס אלא ז׳ל

 ישראל שכשעלו קצבה להם אין לשקלים אף ואמר עליו חלק ור׳י קצבה לה אין ולחטאת קצבה להם
 מביא זה חטאת אבל שוה כולן יד אעפ׳כ י׳ש אמר דינרין לשקול בקשו עד כו' דרכונות שוקלין היו

 שהלכה דג׳ה ואליבא ור׳י ר׳ש נחלקו לא כי פירוש . ע׳כ בשלש מביא וזה בשתים מגיא וזה בסלע
 שם שהיו חזינן וממילא חבירו על אחד הוסיף ולא פיחת לא אגל המטבעות בשינוי אלא כדבריו

 לדבריו להביא ראיה לי יש ועוד .ז׳ל ר'מ כמ׳ש סכל לדברי מגיאין היו ולפיכך הרבה מטבעות
דינרין לשקול בקשו סלעים פלגי טגעץ שמפרשת משנה אותה גמרת בירושלמי נמי התם דגרסינן .מהא ,

 שמין היו אלמא משנים פחות אין ונמחק דאינון דרכונין מחלין יש פרק דאמרינן ועוד .ע'כ קנטירין
 מפני לדרכונות שקלים מצרפין דתנן משמע הכי נמי פירקין דריש ומתניתין אחרת במטבע הדרכון
 כמו משנה דאותה בירושלמי מפורש זה .שקל מהצי מעולם פיחתו שלא עוד ומ׳ש :הדרך משאוי

 ר׳ עד וכו' מצות עלינו והעמדנו , מהם קבלו ולא קנטירין דינרין לשקול בקשו גו ומסיים שהבאתי
 גשש שחטאו לפי אמר וחד השקל מחצית יתנו היום בחצי שחטאו לפי אמר חד נחמיה ור' יהודה
 זכאי בן יוחנן רבן גשם נחמיה גן יהושע רבי גרומיסין שיתא דעגיד השקל מחצית יתנו גיוס שעות

 וגם פחתו שלא מודים הכל אלמא גרה עשרה נותן ואחד אחד כל יהא הדברות עשרת על שעברו לפי
:נכון על ז׳ל ר׳מ דברי נמצאו דערכין פ׳ג משמע נמי וכן להם היו הרגה מטבעות

: (דף דערכין ופ׳ק דשקלים פ׳ק .עצמו על ייתן עד ליתן .חייגין הבא (  אינן חשקניים ד'
:שקלים דמס' פ׳ק .הפרק סוף עד שחרג ובזמן :שקלים מסכת סוף .גח׳ל בין עד נוהגין

צד פ״ב ה :שקלים דמסכת שני ופ׳ ראשון פרק .גנחת עד כונסין כי מ ל התינס עד בנחת טשין ו
מנמון



297 קמט םש» בסף פ״ב שקלים הלכות .זמנים טשנה כסף
ט׳ ומדמה מדמה בכל נ .הדרך משוי משט לדרכונוס שקלים מצרשים דשקליס נרש*נ .ו

ט׳ גדולוק ^פוס ג' שם שיקנצו השקלים מכל ממלאי! ומ״ש  פרקים מ' שם ו
 נשלש שם עוד ושגינו החג ובפרוס העצרח ובפרוס הפסח בפרוס הלשכה אח חורמין בשנה

 מנץ רבינו שם ופי׳ ג׳ ב׳ א׳ עליהן וכתוב הלשכה אס תורמי! סאי! שלש שלש של קוטת
מן המטנס כולו הממון שמכניסי! תורמי!

 ופירש״י השנה לתדשי לכס הוא ראשון דכתיב מניס! שנה וגמרי שנה חדשה מתרומה קרבן
;לדרשא יסירי חדשים לחדשי בחדשו חדש

א ן ט׳ השקלים להם הספיקו ל  אומר ר״מ ותורם חוור שלישית שלמה בירושלמי שם .ו
. לבסוף להם יצנורכו שמא בשירים מועלץ אומר ר״מ שטה לשירים יחזור

הביט נ״ד דף מקדש האיש פרק והתוספות
 ותורם חוזר
משירי יתרום

ס ממלאים ואח״כ שתכלה עד השלישית מן  טס
 אותן ממלאי! ואח״כ עצרת בפרוס שנית פעם
 שיעור יהיה וא״כ החג בפרום שלישיה פעם

 לפי סאה כ״ז זמנים השלשה באלו שמוציאי! מה
 כי מזה ונדע .פעם בכל מוציאי! סאין שתשע
 הממון היה שבהן הגדולות קופות השלש

 שמחזיקות ומועד מועד בכל יוצא ומה! המכונס
 סאין תשע מחזקת מהם קופה כל סאה כ״ז
 אותן שמחזיקות ממה יותר הממון היה ואם
> הלשכה שירי נקרא המותר אותו קופות הג׳

 כמ״ד סבר דת״ק שם ההוספות ופירשו .הלשכה
 החג אחרי שהובאו חדתי! מהקלי! ותורם חוזר
 בחדתין מועלי! ולכך הלשכה משירי יתרום ואל

 שתורת לפי בעתיקי! לא אבל להם יצטרכו שמא
 אף מועלי! אומר ר*מ עליהם לשכה שירי

 בשירי מועלין אומר ר״מ שהיה בעתיקי!
 חוזר כלס שלמו דאמר לטעמיה ור״מ הלשכה
דחוזרים היכי דכי לזה זה ודומים לשירים

 ממילא בעתיקי! .
 והלכה לשירים יחזור דאמר הוא דר״י ידעינ!'

ר״מ: לגבי כמוהו
ק תורם שהוא הקטנות קופות שלש ז  ב

׳ פרק משנה .וכו׳ למון ומוציא ג
רם :דשקלים תו  האחת הקופה מן ראשונה ו
 הראשונה אס חרס שם משנה ג״ז .וכו׳ הגדולה
 בקטבלאות וחיפה שניה בקטבלאות ומיפה

 ק ויתרום ישכח שמא מחפה היה לא שלישית
 מחפה היה לא רביט שם ופירש ,התרום הדבר
 בפעה מוציא היה אותה מכסה היא שאילו
שהתחיל הגדולה הרךפה מאוסה בהחלה השנית

1" ? ״’;״5™ לטי״ר עשרה שתים .נזיר קרכנות למותר עשרה אחת י C, ״, J T S f ̂ יי ואל המג אחר חדתי! מחקלי! ■■mU יזיס שממי גדולות קוטח שלש שבלשכה הממו!
ם השלש נותני! והיו המכונס הממו! מ! גדול גלל ש ע א ר ו צ ש . מ ל ה ש ר ש ב 07 ע ד נ ת ה ת ש ו ע ת מ ל ו ע  כר״מ פסק רביגולמה על לתמוה ויש הלשכה• ל

ה ומנשל מפסח תמת מהלשכות בלשכה קושת מ ה ם (I 1 ב ש ר כל ו ב ו ד י ה ו שי י ת ו ע ך מ ו ת ה ב ב י ת  מקדש דבהאיש מטוס שטעמו ונ״ל .ס״ק ושבק ה
ב יי״יז יוי^י״ מי^יאיז היו ואח״כ ו ת ה על ב ב י ת ץ ה ו ח ב מועלין ואי! במדתי! מועלי! מדתניא לרב מחיב ך*ן^ ן9ך ך,)־ן ̂ מ

.lי L* ידיע שישי מועד בכל מועדים השלשה באלו , . שעלין אומר ר׳׳מ יהודה ר׳ דברי בעתיקי! .
,(ק55לקר ממנו מספקים והיו ,Jj ל ,^,לק ת ב ו ר ת ו מ ו ש ה ב ר ת ק ל ו ה ע מ ה .ב ת . א צ מ בשירי מועלי! אומר ר״ס שהיה בעתיקי! אף נ

 לעולת האחרונות התיבות בשש הנמצאות המעות פרקים בשלשה אומר בה! שתרמו הקופות מ!
 המעות וכל .העורות כל כשאר לכהנים ועורותיה בהמה אמתני׳ שי וכתב עכ״ל. הלשכה את תורמי!

™ וחציי! עולות חציי! עופות בחן לקח שלישית שבתיבח ^ י
T העוף עולת כולן ושברביעית .חטאות וממלאי! אחת בלשכה מכניסי! היו טלו הממו!  t מדינה בכל 
 שלוחים ביד אותן משלחין השקלים כשגובין ומדינה מיעל בכל משם ומוציאי! קופות שלש ממט

מפני זהב בדינרי אותן לצרף [ג] להם ויש . למקדש ’י ן”י$ ס1חVV 7 ’57 עוקי זק זדזמיס עמיליס ״ L,,-•- יזיהי״ שלם הוא מועד בכל משם שמוציאין ;׳ ו
ו ׳X(אלו על וכתוב סאי! ג׳ ג׳ של (שמחזקת) א ש ך מ ר ד ל . ה כ ה ן ו י צ ב ק ת ש מ ד ק מ נ ל מ ומשר יצטרכו אם לעתיקין מוזרים ה״נ לשירים ו

ה ב׳ א׳ סאי! ג׳ מה! אחת כל שמחזקת קושת כ ש ל ת ב ח ן א ת מ ו כ ש ל ש ה ד ק מ ן ב רי ג םו ל ו ה כ י ת ו ת ל  אימא ופירש״י ר׳׳י אימא אלא ר״מ הימא לא ד
ת ץ מהראשונה שיספקו כדי וזה ג׳ ו ח ת פ מ ן ב י מ ת ו ח ה ו י ל ת ע ו מ ת ו ן ח י א ל מ מ ל ו ^ דבגמראדית וכיו! .בעתיקי! מועלי! אוסר ר״י מ

מועלין דאמר הוא דר׳׳י אמרינן ואח״כ שהכלה עד השניה מ! ואמ״כ.מתחילי!

 וזה .בלשכה אותו מניחין והשאר םאין תשע שתכיל
 שישאר וזה הלשכה תרומת הנקרא הוא הקופות שבתוך

:הלשכה שירי הנקרא הוא בקופות שיש מה על יתר שם
 בראש .הלשכה את תורמין בשנה פרקים •יבשלשה ה

 או טוב יום קודם תשרי חדש ובראש .ניסן חדש
 תורמין וביצד .יום עשר בחמשה עצרת וקודם אחריו.

 עומדים והשומרין הלשכה מן לפנים נכנם אחד אותה
ב :עכ״ל ת נ  תרום לו אומרים והן אתרום להם אומר והוא בחוץ שפס רביט דברי ע< הראב״ד ו
יהרוס שמא אמרם עני! וזהו ראשונה בפעם בה ^ל^ ממלא כד ואחר פעמים. שלש תרום תרום מעמו עכ״ל. כן המשנה דרך ואי! זה הוא יתר

l שני בפרק התוספות שפירשו כמו מפרש שהוא L״ טכרס תהיה מגולה וכשמניחה החרום מ! ,
ממנה יתחיל לתרום השנית בפעם וכשיכנם מאורגן סאין שלש לה מכ מהן קופה כל קטנות קופות ן5,3ך יו53ןד מוכרח ואינו דקידושין.

 קופות השלש מ! וקופה קופה מכל מוציא ונמצא מהן להסתפק כדי לחוץ ומוציאן הנדולות קופות שלש המשנה בפירוש כמ״ש מהירושלמי ונלמדים
 קופה כל שתהיה עד ב׳_ג׳ א׳ עליהם הכתוב הקטנות קופות השלש אותן וממלא וחוזר . שיכלו עד קודם תשרי ובר״ח טס! בר״ח ומ״ש הנזכר.

ם/ עצרת וקודם אמריו או יו״ס ט״ויו ק רבינו נ קופה כל כי ישראל כל על מסנה הקרב מ
, ״,׳,^, המשנה בפירוש קצת על עליה מסטוט! קטנות השלש מן ומםתפקין עצרת קודם שנייה פעם גדולות שלש מן ,,

 לשם הראשונה את סרס אמרם הוא מישראל מ| שלישית פעם אותן וממלא וחוזר ן I שיכלו עד פלגא פרם דתניק מה כל בירושלמי אמרו
הראשונה מן נוטל ובירושלמי .עכ״ל ישראל ארן שיכלו עד מהן ומסתפקין בתשרי הנדולות קופות השלש אין פרס איזהו ובתוספתא . חדש מצי ענייט

Z ”?־’’» ״ ״, ך ■ ^זיי^! דסן' חדש ובראש .ניסן חרש ראש ער “, S’־־תרימי
!. קופות שבשלש חשקלים לחן ומפיקי לא . חדשח אליעזר ר׳ סברת גבי שטנו הנזכרה שבמשנה מי ש א לי מ- ט־י ה ־ו פ ה־ז ל ס מ ־ ה׳ ד ס ־ מי

שבגדולות הראשונה מ! א׳ עליה שכתוב הקטנה משירי ותורמין חוזרין ניסן הניע שלא עד וכלו רבדולות באחד אמרו ולא באלול בכ״ט אמרו למה ור״ש
ה למשי יא״א יי"מ שמא משני בתשרי כ ש ל ש ז * ה ל ת ש ו פ ו ט מ מ ת5ה ךן ו ף הגדולה ־בקופה הרבה נשאר שעדיין ואע״פ »ן

ה כ ש ל ת ה פו ת ^ ו ט ט ק א ה ^ ם ש ר ו ב׳ עליה שכתב הקטנה הקופה נוטל הראשונה ת
̂' ל מ ג ת ב ף אל עליהן כתוב לחוץ ומוציאן . שיכוליה דה״ה דוקא לאו דהקדימוהו הקופה נוטל ואח׳׳כ השניה הגדולה מהקופה כ

הגדולה מהקופה ג׳ עליה שכתוב הקטנה מםתפקין כך ואחר שתכלה. עד הראשונה מן שיסתפקו
p .מסתפקץ כך ואחר השניה p ̂ לתרום מתחיל ^צרס להרוס וכשיכנם השלישית ןךןורם

הגדילה אותה ומחפה הגדולה האחת הקופה p ראשתה
ת ח פ ט מ ם .ב ר ו ת ה ו י נ ש ה ה פ ו ק ה ה מ ל ת נ ה ה י נ ש  דקסני והיינו מהשניה ב׳ בה שכתוב השניה ה

ה חלש עולס זאת קרא אמר’ יאשיה א״ר מנ״ל פ ח מ ה ו ת ו ה א ל ת נ ת ה ח פ ט מ ם .ב ר ו ת ת ו י ש י ל ש ן ה הקטנה הקופה שמילא כלומר שלישית שלמה מ
י” י' " י י « ’י "י‘ י י “ ™ ״ ה ‘״ פ ו ק ה ד ל ו ד ג ת ה י ש י ל ש ו ה נ י א ה ו פ ח ה מ ת ו ־ א י ש־. ל ״.י ס ־. ל. » ה ל דז הנ ־ ־ ־ז מ־ «־ א ר ה

בתחלרו ממנה ויתחיל סיים. שבה ניכרת שתהיה כדי י
 הגדולה מן השניה ותורם .אותה ומחפה מגולה שהיתה הגדולה מן הראשונה ותורם . עצרת קודם כשיכנס שניה בפעם
הראב״ד השגת ליי הסמוכי׳ הגדולה מן השלישית ותורם .אותה ומחפה תחלה בראשונה ממנה שתרם

יפר«א שפס ז׳ל היאג׳ד כתג !שנמצאוכו׳ עד‘ V* בתשרי. כשיכנס שלישית בפעם בתחלה ממנה שיתחיל כדי אותה מחפה ואינו
עכ׳ל: כ! המשנה דרך ואי! זה : הגתלות p ואחת אחת מכל הקטנות ושלישית ושניה ראשונה תורם שנמצא
כשהוא :מה עשי! סמ׳ג א

דהקדימוהו
 להם אומר והוא וכו׳ יאות! תורמי! וכיצד ה

 תרום .לו אומרים והם אתרום
 ניסן ובר״ח ״וס״ש שם; משנה וכו׳. תרום

 ז׳) דר״ה(דף בפ״ק חדשה. מיזרומה חורמין
ובגס׳ שקלים לתרומת ר״ה בניסן באחד תניא

מיימוניות הגהות
ל [א] ׳ ש שם הסמ״ג ז ה מדר שם הכהן יהוידע דרש ז א א ב י*ד.׳ אשם אשם הו תו כ חד ו סר א  או

שם שב הא ה וגו׳ לכהן לה׳ המו ל ז ל הכל א כ א שהו שום ב שום חטא מ שמה מ  כגון א
ח ת לק מו ה תיר לאשם ב ת מן והו עו מ ש ה ם כו יקהו שהפרי הני ת הכ לו ח לקיץ עו כ מו  ה

ה הי שר וי שם הב ם והעור ל הני ם שני נמצא לכ ל וכו׳ לכהן אשם לה׳ אשם קיימים כתובי כ׳  ן ע
ת [נ] עו שבו ת מן מביאין פ״ק ב תרו מו ת קיץ ה בנו ח שוח כ ב מז שמביא כאדם ופירש״י ל

ח בקינו
ראשונה משנה ככר שניט גס כסדרן גהן פתורמין ואחת סאין תשע כולן שמדת אחת דנריס שני

עוז מגדל
אי :שופרות עשרה שלש סרק .מבחון תנ  .כהמה עולת שיקריבו המותרות כל על הוא דין כית ו

ת שקלים; דמסכת שני פרק ובירושלמי י״ג) (דף דשבועות פ״ק צא מ ף. עולת עד למד נ  סרק העו
ל ; שופרות עשרה שלש  כשיכנס עד מכל וממלאין :שקלים מצרפין פרק .חותמות עד מדינה בכ

ב :מהגדולות עד שנמצא עד : סרקיס בג' פרק הכל ,בתשרי ת  זה הוא יתר שפת דל הראב״ד כ
 בג' פרק בשקלים ששנויה שנויה משנה דרך על ר״מ דברי אומר ואני :עכ״ל כן המשנה דרך ואין

 מזאת למדנו , ע״כ ג׳ ב׳ א׳ בהן וכתוב הלשכה תורמיןאת האין לש1ן שלש של קופות בפלש פרקים
עוד שנהושנה^ לכל סאה ועשרים שנע התרוס כל סך נמצא הלשכה את תורמין בשנה פרקים בשלשה

שני«
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 שלמה , השריה הגדולה הקפנה מהקופה [ג׳ בה שכהוב הקפנה הקופה שממלא כלומר
 הגדולה מהקואה ג׳ בה} שפחוב הקפנה הקופה שממלא כלומר לשלישית מוזר שניה

 ק השניה וחורם שכתב יביט לדברי מכוון זה ואין הירושלמי פירוש כנ״ל . הראשונה
:וצ״ע בראשונה ממנה שהרס הגדולה

 את תורם אלו קופות ג׳ חורם כשהוא 1ד
 משנה וכו׳. א״י לשם הראשונה

 שלמו שהם א״י לשם עובדיה ה״ר ופי׳ שס
 .לשם הביאו לא עדיין שהאחרים תחלה שקליהס

 ומואב עמון כמו הסמוכים המוקפים כרכים
 היו פעם בכל ומ״מ .בבועי מקיפין מלשון

 העתיד ועל הגבוי על ישראל כל שם על הורמין
 הללו מקומות חילוק ההנא הזכיר ולא לגבות

 שאז לפי אלו פרקים ג׳ שהקנו להודיעך אלא
 סמ״ג וכ״כ .עכ״ל ישראל, שקלי כל יתקבצו

ר״י: בשם
 הגבוי על לתרום מתכוין חורם כשהוא ט

. בלשכה שיש ט׳  בפרא בפרק ו
 ועל האבוד על תורמין ק״א דף לכתובות

 שגורס נראה ורבינו .לגבות העתיד ועל הגבוי
 ופירש״י לגבות העתיד ועל הגבוי ועל הגבוי על
 מכאן לאתר נגבה לא ואפילו לגבות העתיד מל
 שחיסר אלא ובקרבטת בתרומה חלק לו יש

• מצוה
שיכנס י  בבגד יכנס לא לתרום התורם כ

.וכו׳ כסף בו להתבוח שאפשר
 עמו היו ומדברים ומ״ש ;דשקליס ג׳ נפרק
 שנזהרים ואע״פ :שם ירושלמי .שיכנס משעה

 יתרום לא להון נבהל שהוא ומי עני כך כל
 ישמעאל ר' דבי הנא שם .וכו׳ החשד מפני
 שרבינו ונראה החשד מפני יהרוס לא קוון

 זה כתב וז״ל כתב והראב״ד .פני קוון מפרש
 בשערו יחביא שמא וכו' בירושלמי שראה מפני
 קבון הירושלמי גירשת כתב מ״ע ובעל .פ״כ

 שהוא עני שפי׳ רבינו שפעם וכתב בבי״ת
 להון נבהל השני והפירוש למקום ממקום מקבן

:יד על וקובן מלשון
 להם צריכים הכל השקלים חציי א

 דשקלים בפ״ק מתבאר .וכו׳
:במשנה

.וכו׳ בשקלים חייב שאינו מי כל ב  שם .
 ישראלים לוייס בקלבון חייבין ואלו

גרים

ס לא אבל משוחררים ועבדים נרים ק ומ״ש :קטנים ולא עבדים ולא פי  א«י היה אס ו
 ופירש פטור קטן ע״י עבד ע״י אשה על-יד נהן יד על השוקל שם . וט׳ פטור ואחד חייב
 והעבדים הנשים כגון בשקל חייב שאינו מי ובשביל בשבילו שקל אדם שקל אם רבינו שם,

פטורים הכהנים וכן רביט ומ׳׳ש .בקלבון מייב איט חובה לא חסידות שקל חצי אותו שנמינס
כהן ע״י הטקל ששנינו ממה נלמד הקלטן מן

 הראשונה את תורם [ג] אלו קופות שלש תורם כשהוא ח
 לה המוקפץ כרמן לשם והשניה .ישראל ארץ לשם

 ולשם בבל לשם והשלישית . ישראל (ארץ) כל ולשם
 : ישראל כל שאר ולשם הרחוקות המדינות ולשם מדי
 בלשכה. שיש הנבוי על לתרום מתכוץ תורם כשהוא ט

 העתיד ועל [י] .ללשכה הגיע לא שעדיין הגבוי ועל
 להב;פק שהוציאן השקלים אלו שיהיו כדי לגבות

 שקליהן כל הגיעו וכאילו ישראל על כפרה מהן
 התורם כשיכנס י :זו תרומה מהן ונתרמה ללשכה
 ולא כסף בו להחבות בבגד'שאפשר יכנס לא לתרום
 יחשדו שמא בקמיע ולא בתפלה ולא בסנדל ולא במנעל

 כשתרמה. תחתיו הלשכה ממעות החביא ויאמרו העם אותו
 שיכנס משעה עמו היו ומדברים

 לתוך ותן שלא בדי שיצא שעה עד
 עני כך כל שנזהרים *ואע״פ .פיו
 יתרום לא להון נבהל שהוא מי או

 נקיים והייתם שנאמר החשד מפני
: ומישראל מה׳

הראכ״ד השגת
 כתב .וכו' שמהרים *ואע״ס
 שראס «פמ ו'ל הראג״ד

 יהרוס לא קוון בירושלמי
 ונבהל מגי שהוא בלבבו ונדמה

 קצתי מן או ויקוצו מן להון
 שימר בטל אלא כן ואינו .בחיי

יביא שמא תלתלים קווצותיו מן
מרו' ש טכ״ל: ב

שלישי פרק

 פעורים שהכהניס להשמיענו רביט והוצרך פטור
 כמו בשקלים מייביש שהם מפני הקלבון מן

 מקלבון פטורים עפ׳׳כ1ונ ראשק בפרק שנתבאר
 במשטט טטרסיס וי״ס .אוחס ממשכנין שאין כיון

:כהכיס לא אבל בהדיא דלעיל
ה גם .וכו׳ העני ועל עליו שקל הנותן נ  ז

 שכני ע״י או עני ע׳׳י השוקל שם י
:חייב הלוון אם פטור עירו גן ע״י או

ן ד חי א ט׳ חלקו לא שעדיין ה  האמין שם .ו
 פטורים בקלבון שחייבים השוחפין

 בהמה} מעשר רביט שם [ופי׳ .בהמה ממעשר
 מזולתו הלוקת אבל אצלו שנולד מי מ חייב הוא

 והשוהפין מעשר להוציא חייב איט בהמה
 אינם אביהם בנכסי שותפים בהיותם והאמין
 והס אחד אדם כמו שהם לפי בקלטן חייבים
 צאנם שילדו ממה בהמה מעשר להוציא מייגים
 ממונם ויחלקו אחיו מעל איש וכשיפרדו ובקרם

 החלק מהבירו קנה כאילו מהן אחד כל יהיה
 מאותם בהמה במעשר יתחייב ולא לו המגיע
 אחר בשבילם שקל נתנו ואס שחלקו ולדות

ב :עכ׳׳ל בקלבון יתחייבו שמלקו ת  הראב׳׳ד כ
 האחין אלא וכו׳ ממרא שורש לזה מצאהי לא

 שבקצת מאחר השגה בזה ואין עכ״ל. הפותפין
 ראיות כמה הביא עוז והמגדל כן כתוב ספרים
 בשותפץ בד׳׳א רביט ומ״ש רבינו. דברי להחזיק
 הביא הם אבל השותפות במעות ונהט שנשאו

 טעם נתן עוז מגדל בעל ,וכו׳ מעותיו זה
 רבינו ומ״ש :וצ״ע מספיק ואינו רבינו לדברי
 ונשחתפו וחזרו מלקו זמן ואחר ונתנו נשאו

 בכורות בהמה מעשר פ׳ [משנה בקלנון. חייבים
 בכספים ומלקו וכו׳ והשותפין האחין ומ״ש :נ״ו;]
 ו׳) (שקצים בגמ' שם .לחלוקה עומדין עד וכו׳

 עיקר הס עד בירושלמי א׳׳א הראב״ד וכתב
 שבנס׳ שמאמר י״ל רבינו ולדעת .עכ״ל נכסים

 סבר לא דידן דגמ׳ משמע בכך חילקו לא דידן
סנא: דר׳ להא

הנותן

 אחד כל שיתן כדי להן צריכין הכל השקלים חציי א
 כשהיה לפיכך חייב. שהוא שקל חצי ואחד

 יתן חצאין בשני שקל ומצרף השולחני אצל הולך אדם
. קלבון נקראת התוספת ואותה . השקל על תוספת לו

: בקלבון חייבין שניהם על "שקל שנתנו שנים לפיכך
 שני או נשים שתי כגון בשקלים חייב שאינו מי כל ב

 היה אם וכן .הקלבון מן פטורים שקל שנתנו עבדים
 וכן הקלבון. מן פטור עבד או אשה ועל עליו שקל שנתן איש כגון הפטור ידי על החייב ונתן פטור ואחד חייב אחד

 בן על או שכינו על או העני ועל עליו שקל הנותן ג הקלבון: מן פטור הכהן יד על והשוקל הקלבון מן פטורין הכהנים
 החצי להם נתן ואם . בשקלים להרבות כדי מתנה שקל חצי נתן שהרי .הקלבון מן פטור מתנה להם נתנו אם עירו.
הראב״ד השגת שעיי'[ *האחין ד ̂ בקלבון חייב ידם כשתמצא לו שיחזירו עד הלואה דרך ידם על ששקל

לא ז״ל הראכ״ד כתב . חלקו לא שמדיץ *האחי! מן פטורץ שניהם ידי על שקל שנתנו השותפים וכן אביהם. להם שהניח מה חלקו לא
ץ2̂ן2,2ו השותפות במעות ונתנו שנשאו בשותפין אמורים דברים כמה .המלבון ״ - ̂מי, ולא בתוסשתא לא1 ממרא שיש ל!ה מצאתי ן נירו
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עיל: הוציאום
מיימוניות הגהות

ח קינו ה מיני סעודה ב ק תי א מ הו ב קיץ לשום ו ת כ ד ל והקיץ הלחם כ אכו ש לנערים ל שם ופירו ם ל ל א כו כיר אל תם מז שקלו או ה שקליהם ש ל ח  הזניר• שם הסמ״ג [ד] :עב״ל כסדר ת
ת מ ח כ א שו צ ם׳ שם תמ תו ב [נ] % ב ת מר ז״ל הסמ״ג כ או ו ו בינ ש שכולם יצחק ר על כן גם מפרי ד ו אבו ה שהגיע ר״י וסי׳ ה שכ ד, לל ב א כ: ו ״ ע

עוז מגדל
̂ינו  מחפה ושניה בקטיבליות שגורסים ויש בליות ומחפה הראשונה את תורם רביעית משגה שם &

 כסדר אחת מכל לתרום צריך שהיה למדנו ,כאן עד ויתרום ישכח שמא מחפה היה לא שלישית גקטיבליות
 בראשונה שיש אע״פ הראשונה מן נטל ירושלמי בגמרא גרסינןמלה עוד .מוו לתרום יוסיף שלא וממילא

 שלמו לראשונה חוזר שמה שלמה לשניה חוור שלישית שלמה לשלישית חוור השניה מן נטל לשניה מוזר
 בסידרן לא מחברתה אחת משנין שאין מזה גס למדנו .ע״כ לשירים חוזר אומר ר״מ ותורם חוזר שלשתן

 של שיעורן כמה יאשיה ר' ית שאיל זעירא ר׳ קופות בג' ירושלמית בגמ' גרסינן ועוד .בשיעורן ולא
 וכתוב סאין כ״ז שהן סאין ט' שהן סאץ ג' ג' של קופות ג' תני ממפורש סתום גלמוד א״ל קופות

ב׳ עליהן כתוב ולמה ג' ב׳ א׳ בהן  ומן לשניה קודם הראשונה מן מסתפק להסתפק אס כן אתמר ג' א'
 סאה ועשרים שבע מעתה במדתן הגדולות ש^ כרחך בעל אומר נמצאת ע״כ. לשלישית קודם השניה
א : יתר ולא פחות לא המשנה בפירוש פירש וכן ז׳ל ר״מ כמ״ש שהו ומישראל. מה' עד תורם כ

ב : פרקים בג' ס' ת :עכ׳ל בשערו יביא שמא וכו' בירושלמי שראה מפני ז״ל הראב׳ד כ
 •תנא הכי לה גרסינן בפרגוד נכנס התורם אין דמשנה ירושלמית גמרא פרקים בג׳ פ' אומר ואני

 הללו פירושין ־שגי ז״ל ר״מ בפירושו וקיבל . ע״כ החש^ מפני יתרום לא קבון ישמעאל רבי דבי
 לו יש זי׳ל הראב׳ד ואס , יד על וקובץ מלשון להון נבהל והשני למקום ממקום מקבץ שהוא עני האחד

, : ויאדיר תורה יגדיל אחר סי' לו נראה או וקיבל אחרת גירסא
ג ״  וישתנו עד שעדיין האחין : שקלים דמסכת ראשון פרק הכל .בקלבון חייב עד השקלים חציי פ

ב :שהיה מי ופרק באדר באחד פרק . המעות ת  האחין אלא כו׳1לזה- מצאתי לא ז״ל הראב״ד כ
מחלוקת השוהפץ להשוות הוצרך זאת הבה ולפי הטעהו בלבד הגירסא אס אומר ואני :עכ״ל סשותפץ

 דשחיעת; פ״ק ושנויה ט׳) שקלים(דף פ״ק סוף כאן האמורה זאת במשגה והסופרים הספרים בין היא ישנה
 ודכוותא ונשתתפו וחזרו חלקו בו שגומר מכולן יותר כשלימות בהמה מעפר פרק בבכורות ומשולשת חולין
 וכן בוא״ו והשותפין הישנים הספרים ובכל לאומנות מהן אחד שנפל והפותפין האחין שמת מי ס' נב״ב
 פ' בגמרא שרש לו ויש שותפין או אחין או מקום בכל המשניות בפירוש פירש וכן ז״ל ר״מ קבלה

 דינן חלקו שלא זמן כל דהאחין להוכיח וקטנים גדולים :בניס דהניח משנה דאותה גמרא שמת מי
 תבעוה אחוה עיסקא״אתו בהו עבוד שקלינהו זוזי אבוה שבק ספרא דרב מעשה עלה דמייתינן כשותסין

 משמע ,ע״כ לאחריני וטרח גירהו שביק לא הוא רנה גברא ספרא רב להו אמר דרגה קמיה בדיגא
 במשנה נמי וכן שותפי דתרי כעסקא לאמצע העסק הכי לאו הא הוא מרבנן דצורבא משוס דוקא

 ליה דקרי נוחלין יש פ' פיו על נכסיו המחלק דמשנה בגמרא וחזיגן וכו׳ שהשביחה דהאלמנה שאחריה
 שלא האחין עס שהאח שכן וכל יתובתה איבדה הבנים בין שותף שעשאה כיון התם דאסיקנא שותף
 גמרא התם דגרסינן הוא כך נ״ע רבותינו ודעת להס יש אחד דין ואחי דשוחפי ומינה שותף הוי חלקו

 ויצא אחד נטלו הבית בתפיסת אתרוג שקנו האהין הוגא רב בר רבה אמר לבנו נכסיו דהכותב מתני'
 מ דהני מינה ושמעינן ז״ל אלפס ור״י גיאת בן ר״י וכתבו .יצא לא לאו ואס יצא לאבלו יכול אס בו

 מצאתי ג״כ ובירושלמי .נינהו וכחדא מהדדי ילפי ושותפי אחי אלמא וכ̂ו בשותפותא לולבא דזבני תרי
 שלשה עד שותפין אחין סתם רובא הייא ר׳ תני זו.דגרסינן משנה גמרא שמת מי פרק כן מפורש
 גרסינן וכו' השותפין דהאחין מתגי׳ גמרא ועוד .ע״כ כן הורה המנונא רב אף בון בר יוסי ר' דורות
 ובירושלמי .לאחי! האחין מהמת אס פולמוסטוס או גבאי שמטהו ־האחין מן אחד ת״ר דילן בגמ׳

בא שהוא בזמן המדינה בעסק וי״ג המלך לאזממת מהם אחד שנפל והשותפין האחי! תגי עלה גרסינן
מכס


