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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
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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



סשנה כסף שסלים הלכות זמנים. ט«ד־ כסף

ט׳ להקדש שקל הנותן ו  אחד גקלטן חייב מכרו ידי וטל ידו על דשקלים פ״ק משנע .ו
 רביע ופירש .קלבונוס שגי חייב שקל ליטול סלע נתן קלבוגור. שני אומר ר״מ י

 אדס בשביל בשקל לו ויחשוב שקל השקלים המקבל האדם מן ליקה כדי סלע נסן אם
 והשלי בסלע שלקח לשקל המחוייב האחד קלטמח שני שיק בשקלים חייב שהוא

בשביל או בשבילו שנק באומו עליו המחוייב
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:עכ״ל חבית
כו׳. הקלבון שיעור הוא כמה ז  כמה שם ו

 וחכמים כסף מעה קלבון שיעור הוא
 שכתב ומה :כחכמים דהלכה וידוע חצי אומרים

 מזה; שחוח הקלבון נחן לא ומשלם
 אוחן מניחין אלא כשקלים אינם והקלבונות

 בסוף ירושלמי .וכו׳ עצמן בפני
 ר״מ טפלים קלבונוס היו להיכן דשקלים פ״ק

 ר״ש לנדבה אומר אלעזר ר׳ לשקלים אומר
 הקדשים קדשי לבית צשי אחים ריקועי אומר

 וששין נועלין היו שולחטם אומר עזאי בן
 דאמר ור״מ דרכים להוצאת אומרים ויש בשכרן

 כתב ומ״ה תנאי אינך לגבי יחידאה הוי לשקלים
 שנסתפק ומפני כשקלים אינם גהקלבונות רבינו

 וכתב סתם מי כדברי הלכה הנאים שאר בדברי
 עד עצמן בפני השלחניס אותם מניחים אלא

 על כתב והראב״ד . ההקדש מהם שיסתפק
 בתוספתא בזה יש מחלוקת הרבה רבינו דברי

 ודעת טעם סוב כתבתי וכבר .עכ״ל ובירושלמי
 ברפ״ב .וכו׳ שקלו שאבד מי :רבינו בדברי

 דהלכה וידוע ור״ל דר״י פלוגתא דשקלים
:יוסק כר׳

 בסרק וכו׳. שקליהם ששלחו העיר כני ח
 דחנן אהא נ״ח) נ״ז (מציעא הזהב

 רמי עליהם נשבע חנם שומר אין דהקדשות
 שקליהם ששלחו העיר בני דשקלים ברפ״ב מדתק
 נשבעים התרומה משנתרמה אס אבדו או וענבו

 העיר ובני העיר לבני נשבעים לאו ואם לגזברים
בנושא שמואל אמר מחתיהם אחרים שוקלים

שכר

 מיחייב חיובי ואבידה בגניבה וש״ש קחני שאבדו או נגנבו והא שכרן ליטול ונשבעין עסקיק שכר
 אבדו מעיין בלסטים מנבו רבה אמר ליפסיד מיהא אנרייהו משלמי לא דשלומי נהי והכא

 בהקדשות מזלזלין אדם בני יהו שלא היא חכמים תקנת ע שבועה אמר ר״א בים ספינתו שטבעה
מחנימין לך ולקשיא ובש״ח היא מתשלומי! ליפטר זו שבועה לעולם אמר אלעזר ר' וסירש״י

 לה דחקון הוא ורבנן לגמרי פטור דאורייתא
 שסתם וממה .בשמירתן בהקדשות יזלזלו שלא

 שקליהם ומחנים חוזרים והס וכתב כאן רביט
 ללא תרומה נתרמה בין מילק ולא שניה פעם

 מה העיר ובני כתב ש״ש גבי ולקמן נתרמה
לש״ש אלא מסרו לא הרי לעשות להם היה

 הראב״ד השגת
 נתב .ונו' והשוחפין ,*האחי!
 ר׳ אמר בירושלמי ז׳ל הראנ״ד

 היסה נשלא דסימא הדא מנא
 הבהמה היסה אבל רוב הבהמה

:עכ׳ל נכסין עיקר הן רוב

 יש מיזלוקה הרבה ז׳ל הראב׳ד
: עכ׳ל ובירושלמי בתוספסא

 ביד שלחום שאס סובר שהוא בהדיא משמע
 שקלים שוקלין תרומה שנתרמה אע״פ ש״ח

 ששלמו במה שפשעו מפני תחתיהם אמרים
 ויש .המשנה בפירוש בהדיא וכ*כ ש״ח ביד

 לא אמאי בש״ח דמתני׳ ס״ד כי זה על לתמוה
 מרומה משנמרמה אם קתני היכי עליה אקשינן

 העיר לבני נשבעין לאו ואם לגזברים נשבעים
 דמשמע ממתיהס אחרים סוקלין העיר ובני

 שוקלין העיר בני אין תרומה דבשנתרמה
 דאמר אלעזר ר׳ על יקשה וכן תחתיהם אחרים
 דממני׳ למימרא היא חכמים חקנת זו שבועה
 לה דמאןדמוקי מבר וצ״לשרביט היא. בש״ח
 שוקלים העיר ובני קתני דכי יפרש בש״ח

 ואס ומ״ש .קאי נמי ארישא חחמיהס אמרים
 שקלינו משלמין ואנו הואיל העיר אנשי אמרו

 ב׳ בס׳ ירושלמי וכו׳ השליח שישבע רצוננו אי!
או דשקלים: מצ כו׳. הראשונים השקלים נ  ו

 לשקלי יפלו והראשונים ומ״ש ;דשקלים בפ״ב
 שעברה. שנה לשקלי יפלו והאחרונים השנה

 הראשונים הם אלו בה ומסיים שם ירושלמי
 אבא ור׳ חנינא בר׳ פנחס ר׳ השניים הם אלו
 תחלה העיר בני ששלחו אלו אמר חד מרי

 גזברים ליד שהגיע אלו אמר [וחורנא] (ואחרונה)
: בסמוך לקמן רבינו וכתבו תחלה

שלחו

 ואחר ונתנו נשאו .בקלבון חייבין אלו הרי הוציאום
 שישאו עד בקלבון חייבין ונשתתפו וחזרו חל^ זמן

 וישתנו האחרונה זו בשותפות ויתנו
 והשותפץ *ייהאחץ ה המעות:

 וחלקו וכספים בהמה להן שהיה
 על אף .בקלבון חייבים בכספים

 ואם .הבהמה חלקו לא שעדיין פי
 עד מן'הקלבון פטורין הכספים חלקו ולא הבהמה חלקו

: לחלוקה עומדין הם הרי אומרין ואין הכספים שיחלקו
 השקל מחצית לו שיחשבו כדי להקדש שקל הנותן ן

 מן שנגבה ממה שקל חצי ויטול בה חייב שהוא
 כולו השקל היה שאילו .קלבונות שני הייב האחרים
 שיעור הוא כמה ז • אחד קלבון חייב היה לשקלים
 דינרין שני השקל במחצית נותנין שהיו בזמן .הקלבון

 בדינר עשר משנים אחד שהיא מעה חצי הקלבון היה
הראג״ד השגת ♦ מזי׳ פחות הקלבון נתן לא ומעולם

כסב .וכו׳ אינס *והקלנונוס אלא כשקלים אינל *והקלבונות

 עצמן בפני השולחנים אותן מניחין
 מי ח : ההקדש מהן שיסתפק עד

. לגזבר שימסרנו עד באחריותו חייב שקלו שאבד
 או ונגנבו שליח ביד שקליהן את ששלחו העיר בני

 ונפטר להם נשבע זה הרי הוא חנם שומר אם .אבדו
 פעם שקליהן ונותנין חוזרין והן הנם שומרי כל כדין

 לפי שומעיןלהן. אין לנו נאמן שהוא השליח שישבע רצוננו אין שקלינו משלמין ואנו הואיל העיר אנשי אמרו ואם שניה.
הם שקלים ואלו אלו השליח שנשבע אחר הראשונים השקלים נמצאו .שבועה בלא יוצא הקדש שאין היא חכמים שתקנת

״גא מ ה: פשץ ס ואץ מ
עוז מגדל

ח נועלין הבית בעל מכח האריס מכח נועלין האריס מכח  בירושלמי גרסינן ועוד . ע״כ הבית בעל מנ
 את שירשו גיסין שני אביהם אה שירשו אחין שני הונא רב בר אבא בר' ביבא רג דשקליס פ״ק סוף

 ס״ס סוף שכתב ז״ל ר״מ סמך זה ועל הס שוים והשותפץ שהאחים בירושלמי מפורש הנה ̂ חמיהן
 בה משתמשין כולן אלא מורישן ירושת חלקו שלא היורשין שאר או האחין ושותפיס שלוחים דהלטת

 ולשון .עכ״ל לאמצע הריוח המלך לאומנות שנפל האחין מן אחד .דבר לכל כשותפין הן הרי כיחד
 כלקוחות אי דמו כיורשין אי שחלקו באחין נחלקו ג״כ כור בית ובפרק נחלות. דהלכות פ״ע כתב הבבלי

מעשר בפרק דהא ועוד דבתרא מסוגיין שאוכיח וכמו בירושתן הן שותפין שחלקו דעד מינה דוק .דמו
בהמה במעשר ושחייבין בהמה ממעשר פעורין בקלבון שחייבין והשותפין האחין להדיא פנינו בהמה

 בקלבון חייבין ונשתתפו וחזרו הלקו פטורין לאו ואם חייבין הבית מתפיסת קנו הקלבון מן פעורין
 אות שקלים בהלכות כאן מ״ש כפי באורך ז״ל ר״מ שם ופי' • המשנה עכ״ל בהמה ממעשר ופעורין

 קנו דמדקתני ועוד שכתב עעמים מכמה עמו והדין .בעיקר הזאת ההלכה פירוש הוא שכך ואמר באות
 עבדינהו הבית תפיסת אלמא הקלבון מן ופעורין בהמה במעשר חייבין כלומר חייבין הבית מתפיסת

 הבית בתפיסת קנו אפילו יכול שותפות של ולא לך יהיה ת״ר בגמרא עלה ואמרינן שהוכחתי כמו שותפי
 שותפי ממעע קא וקרא באחין שייך הבית דהפיסת למימר לן אית כרחין על אלמא , ע״כ יהיה מ״ל

 וערי דשקיל התם סוגיין מוכחא וכן קאמר שותפין או ושותפין דאחין ומינה כאחד הן שוין אלמא
אפילו אמר יוחנן רבי וכדמסיק באחין דמיירי ע׳ כנגד ע׳ בחלקו וגם תיישים כנגד גדיים נחלקו

ר״י ואזדא לכך ראשונה משעה המגיעו חלקו זה אומר אין עשרה כנגד ועשרה ע' כנגד ע' חלקו
 מלתא אלמא וכו' וצריכי ביובל לזה זה ומחזירין הן לקוחות שחלקו האחין אר״י אסי רב דאמר לעעמיה
 השנוייה הברייתא מזאת צריכותא בתר לאלתר עלה ואקשינן השתא עד מיירי קא דבאחין היא דפשיעא

 חדא ,תרשי מינה דוק וכו' תשעה נטל ואחד עשרה נטל אחד שחלקו השותפין וכן מיתיבי •כתוספתא
 בפני ושותפין עצמן בפני דאחין ועוד מותיר קא מאי דאל״כ שוה דינם חלקו שלא ואחין דשותפין

 ברייתא בהדא כדמפרש ז״ל ר״מ כדברי השותפין וכן כלומר גרסינן השוהפין האחין ובמתני' עצמן
 מלשון דהא ועוד . וכן מאי ז״ל הראב״ד כדברי קתני שותפין דאחין ס״ד ואי השותפין וכן להדיא

 לפרושי צריכא אמאי וא״כ הם שותפין אחין סתם המנונא לרב בין חייא לר' בין שכתבתי הירושלמי
 ולהן עיקר ז״ל ר״מ דברי א״ו הן שותפין אחין דסתס ידענא ואנא האחין לתני שותפין שהם האחין
 עין שנוי על ואם הטעהו בלבד הגירסא על אם והירושלמי והתוספתא והגמרא המשנה מן שרשים
 שהרי הדברים בתוך מאליהן נשרשין ועיקרים שרשים מצאתי לזה גם שרש להם מצא שלא אחר המעות

 מי סרק כתובות במסכת גרסינן שותפין ולגבי דבר לכל הס שוין והשותפין חלקו שלא שהאחין הוכחתי
 לכיס שהטילו שלשה וכן דקתני דסיפא אפיסקא נשים שלש נשוי שהיה דמי מתניתין גמרא נשוי שהיה
 דשמואל מלתיה מסתבר רבה אמר לאמצע השכר מאתים וזה מנה זה לכיס שהטילו שנים שמואל אמר. וכו'

 השכר לטביחה ועומד לחרישה שור אפילו אמר המנונא ורב עד וכו׳ לחרישה ועומד לחרישה בשור
 מאי לאמצע השכל מאתים וזה מנה זה לכיס שהטילו פנים דתניא מהא דרבה עליה ואותבינן לאמצע

 ומתמהינן לחרישה ועומד לחרישה בשור לא ופרקינן דרבה ותיובתא לטביחה ועומד לחרישה בשור לאו
 אדתני הכי אי מעותיו לסי נוטל וזה מעותיו לסי נוטל זה מאי לטביחה ועומד לחרישה שור אבל

 ולתני ליפלוג מעותיו לפי נוטל וזה מעותיו לפי נוטל זה ונתערבו וחזרו בשלו וזה בשלו זה לקח סיפא
 מעותיו לפי נוטל זה לטביחה ועומד לחריפה שור אבל לחרישה ועומד לחרישה בשור בד״א בדידיה

 שהטילו שנים וכן חנן ממתני' לשמואל לאותוביה והדריגן וכו׳ קאמר ה״נ ופרקיצן מעותיו לסי נוטל וזה
 לשמואל וקשיא סי' ממש פיחתו פיחתו ממש הותירו הותירו לאו מאי תולקין היו כך הותירו או פתחו לכיס

חדתי זוזי הותירו לא אבוה בר רבה אמר יצחק בר נחמן רב אמר ופרקינן המטנא לרב •בין לרבה בין

 והכי נחמן לרב בפירוקא מתניתין לה ז״לוקמה אלפס ר״י וכתב .ע״כ דציניתא איסתרא פיחתו
 מחמס פיחתו או דהותירו אלא ופיחתו ממש שהותירו לאו מעות לפי חולקין דקתני דמתניתין הלכתא

דרב ואליבא כשמואל הלכתא ממש פיחתו או ממש הותירו אם אבל קאי כדקאי וממונא טיבעא שנוי
ליה מסייעא דקא מינה מקשינן דהוה ברייתא וכההיא לאמצע השכר שלקחו ענין דבכל דאמר המנונא

 בירושלמי חייא כר' דאורי הוא־ הוא המנונא רב וזה .ע"כ עליה סמכינן ולא היא שנויא דרבה ואוקימתא
 וגם נשתתפו לא כאילו מעותיו לפי נוטל אחד כל המעות נשתנו שלא זמן שכל מזה למדנו שהבאתי

 דהלכות פ״ד ז״ל ר'מ כתב וכן ז״ל התוספות בעלי רבותינו כתבו וכן לחזור יכולין בהן לחזור רצו אס
 בממון כולן ונתעסקו מאות שלש וזה מאתים וזה מנה זה לכיס שהטילו השותפין וז״ל ושותפין שלוחין
 לטביחה שור לקחו ואפילו המעות לפי לא מנינם לפי בשוה ביניהם הפחת או השכר הותירו או וסיחתו
 השכר הותירו או ופיהתו חי מכרוהו אם מעותיו לפי מבשרו נוטל ואחד אחד כל היה טבחוהו שאילו

 לא ועדיין קיימין המעות אס אבל בהם שנשתחפו במעות נתנו או בשנשאו בד״א לאמצע הפחת או
 ההפסד או השכר חולקין המדינה אנשי או המלך שפינהו המטבע מחמת הותירו או ופחתו אותן הוציאו

 שם ועל .בהן לחזור ואפילו שותפין נקראין אינן המעות נשתנו שלא זמן שכל למדנו .עכ״ל המעות לסי
 מושיבין דאין מתניתין גמרא נשך איזהו סרק במציעא לזה ראיה לי ויש דשויתסי עיפקא נקראת העסק

דעתא בלא זוזי ליה פלג מינייהו חד אזל הדדי בהדי עסקא דעבוד כותאי תרי הנהו דגרסינן חנוני
דמו דסליגי כמאן זוזי נחמן רב אמר הכי מינה נסקא מאי ליה אמר ספא דרב לקמיה אתא דחבריה

 אמר לך פלג מאן ליה אמר דר״פ לקמיה אתא דחבריה דעתא בלא פלג אידך אזל חמרא זבון לשנה
טבי איכא מי זוזי לאודועי צריך ודאי כה״ג ר״פ אמר מר אזיל קא דידי בתראי דכל חזינא קא ליה

ואיכא דבסיס דאיכא ידעי כ״ע חמרא אלא חסירי ושביק והקילי טבי דשקיל ותקילי מסירי ואיכא
 דאיכא עד לא ותקילי טבי אבל ותקילי תקילי וטבי טבי בדזוזי נחמן לר' ואוקימנא .ע״כ בסים דלא
 איסור דגרסינן מסלע בטל דהיה מתני׳ גמרא סוף מציאות אלו פרק כדמוכח הדיוטות ולפחות דין בית
 אמר דרבא לקמיה אתא תרי באפי דאיסור דעתא בלא פלג ספרא רב אזל עסקא עבוד ספרא ורב
 בג׳ אפילו ואסיקנא תלתא באפי דסלגת תרי א״נ קמייהו דפלגת תלתא מגו תרי ליה אייתי זיל ליה

 המעות נשתנו שלא זמן כל כי למדנו ושותפין, שלוחין דהלכות ה׳ סרק ז״ל ר״מ כתב וכן הדיוטות
כמו לאחין נלמוד השותפין ומן חבירו דעת בלא לחלוק אחד יכול לחלוק ואפילו שותפין נקראין אינן

ב :לחלוק עומדין עד והשותפין האחין : בדבריו זכאי ז״ל ר״מ יצא ובזה שהוכחתי ת ףל הראב״ד כ
 :עכ״ל נכסין עיקר הן רוב הבהמה היתה אבל רוב הבהמה היתה בפלא דתימר הדא מנא רבי אמר בירושלמי

 מיד עליה סליג שמי רבי אמר אבין רבי דהא מנא רבי דברי על סמך שלא עשה יפה אומר ואני
 מן התפטרו בהמה למעשר אחד כארון שעשאן מפני בעי שמי רבי אמר אבין רבי דגרסינן

 יפרש אס ואפילו הקבלה מפי ז״ל תק״ו משה ר׳ הרב סי׳ וכן מקשה כמו בעי ולשון .ע״כ הקלבונות
 חשש לא בבלי שהתלמוד מאחר שם לירושלמי שדוחה הדיחוי על יסמוך או אחר בענין ז״ל הראב״ד

 ירמיה ור׳ חזקיה רבי לה מפרש בירושלמי וגם הכי תלמודא לה ומפרש בהמה מעשר ס׳ יונה ר׳ לדברי
 שסדרוהו לפי עיקר הבבלי כי הראשונים כל הסכימו שכבר ועוד . מינה ניזוז לא בבלאה בתלמודא

 ;אותו מביאין היו עיקר הירושלמי שאותו ידעו ואילו ממנו יוסר בירושלמי בקיאי היו והס באחרונה
תן  בכורות מסכת . מזה פחות עד מעה חצי : שקלים דמסכת פ״ק . מעה חצי עד להקדש שקל הנו

ת :מ״ד) בכור(דף יש ס׳ בונו קל ב :בכור יש ס׳ . ההקדש עד ה ת  הרבה ז״ל הראב״ד כ
 בכור יש ס׳ שמעתין סלקא מקום מכל בכך מה אומר ואני :עכ״ל ובירושלמי בתוספתא יש מחלוקות

 מצרפין וסרק ס״ה) (דף יוה״כ שעירי שני פ׳ . שעברה לשנה עד שקלו שאבד מי :ס״ה) (דף
:שלה ירושלמית בגמרא ומקצתן במשנה מקצתן שקלים
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ע ט לו י שקליהם ש י ט' שכר שומר נ  שקליהן ששלסו העיד בני נסמוך כסגסיה משנה .ו
 נשכעיס לאו ואם לגזברים נשבעים החרומה משנתרמה אם אבדו או ונגנבו

 ומאי שכר בנושא <״מ) שמואל(מציעא ואוקסה חחתיהם אמרים שוקלין העיר ובני העיר לאנשי
ט/ פעורים העיר ובני ומ״ש ;בים ספינחו שעבעה אבדו ומאי מזויק בלסעים נגנבו  ב׳ בפרק ו

 ונו׳ מרומה משנהרמה אם דתק אהא דשקלים
ם השקלים מעות רביע פירש סי טג השנה לשקלי יפלו והראשונים אחרת. לשנה להן עולין ואין אוה® מ

 את שלחו ש?ןברה. שנה לשקל פלו והאחרונם צטר בקרבמח אוהו ומוציאים טפות בג׳ ת5ה
ואבירה בנניבה חייב הוא שהרי שכר שומר ביד שקליהם ׳ י ־

 שהוא מזויינים לסטים שלקחום כגון .באונם ממנו ואבדו
 נשבע נאנס התרומה שנתרמה אחר אם רואין .פטור

 על תורם שהתורם פטורין. העיר ובני לגזברים השליח
 מה העיר ובני הן הקדש וברשות לגבות העתיד ועל הגבוי

 שהוא שכר לשומר אלא מסרו לא הרי לעשות להן היה
■ ואם מצוי. אינו האונס אבל .ואבירה בגניבה חייב אבדו

 ותניא הלשנה תרומת נקראת הלקימה וזאת
 ולפיכך ליגטת העתיד ועל הגטי על סורמין

 נשבעים הממק אבד ואמ״כ מרומה נתרמה אם
 תרומה שנתרמה שמאמר לפי לגזברים השלומים

 הגיע שלא מה ואפילו ימשב הגזברים ברשות
 ואם ליגטח העתיד על מורמין שהרי לידם
 השלומים נשבעים תרומה נתרמה לא עדיין

 שניה; פעם שוקלים והם הנניר לאנשי
 בש״ש שמואל דאמר הא על הזהב דבפרק ודע

 א״ה מקשה שכרן ליעול ונשבעין עסקיק
 רפה אמר העיר לבני נשבעין לגזברים נשבעין
 היכי כי גזברים במעמד העיר לבני נשבעץ

להו לקרו דלא היני כי וא״נ נמשדינט דלא

 בשביל משכנוהו שלא ונהנה והקריבה הקדש של מעות באותן בהמה קנה כאילו נעשה הלשכה
 ידי על ושקל ע״י לשקול מבירו לו כשנתן דקתני נמי ורישא מעילה בקרבן ונחמייב שקלו
 ברישא תנייה דלא והאי התרומה שנתרמה אמר בהמה שקרבה נמי הייט דמעל עצמו
יש אסיפא דסמיך משום לפי כבר שנהנה אע״פ מיד מועל שאיט וה״ע שניהם מעילת בה שמ̂י

 למולץ ההקדש מן במוציא אלא מעילה שאין
 שנהנה אע״פ להקדש מההקדש המוציא אבל
 בהקדש מעשה שעשה לאמר אלא מועל אינו

ה עכ״ל: בירושלמי מוכת וכן השני  עיר של הי
 שהוא מפני הפעם כלום. עשה לא הנדחה

 עיר פרש למה פעם וצריך בהנאה אסור
: מדחס

ב׳ פרק ירושלמי .וכו׳ שקלו המפריש יב
דשקלים

ד אנ׳  מחלוקת בירושלמי זיל סי
;עכ׳ל אמוראים

 הם העיר בני ברשות עדיין התרומה שנתרמה קודם
 נשבע .משלמין והן העיר אנשי לפני נשבע והשליח

 אלו הליסטים החזירום כך ואחר שנית. שקלים וגבו
 יפלו והשניום אחרת לשנה להן עולץ ואין שקלים ואלו

 הראב״ד השגת מי *יש . שעברה שנה לשקלי
 כתב . וכו׳ שאומר מי *יש שיפלו הראשונים שהשקלים שאומר

 שנגנבו השקלים הם השנה לשקלי
. וחזרו נאנסו או ואבדו בתחלה

 ליד שהגיעו הן הראשונים שהשקלים שאומר מי ויש
 להוליבו לחבירו שקל חצי הנותן י :תחלה הגזבר

 עצמו ידי על ושקלו הלך ידו. על אותו לשקול לשולחני
 מעל התרומה נתרמה אם .אותו ימשכנו שלא כדי

 תרמו שכבר הוא הקדש ברשות השקל שזה השוקל
 ההקדש בממון עצמו הציל זה ונמצא לגבות העתיד על

 מעל לא התרומה נתרמה לא ואם . הזה בשקל ונהנה
 הנוזל וכן .לו שנתן שקל חצי לחבירו ליתן חייב והוא

 לבעלים לשלם חייב והוא יצא ושקלו שקל חצי הגונב או
א :חומש להוסיף או שנים  השקל מחצית הנותן י

 ממנה כשיסתפקו .ממנו התרומה ונתרמה ההקדש מן
 ממעות נתנו .השקל מחצית ידי ויצא במעילה יתחייב
 יאכל שביעית מדמי בירושלים. כנגדו יאכל שני מעשר
 עשה לא הנדחת עיר של היה שביעית. בקדושת כנגדו
 הראב״ד השגת וסבוי שקלו *המפריש יב :כלום

 כתב .וכו׳ שקלו *המפריש חייב שאינו ונמצא בו חייב שהוא
 ונמצא שנים המפריש .קדש לא

 בזה אם. . אחד אלא חייב שאינו
 ואם .קדש לא האחרון זה אחר
 והשני שקלים האחד אחת בבת

 ומת שקלו הפריש .שקלים מותר
 ללקט וכשהתחיל פרוטה פרוטה או מעה מעה מלקט שהיה או לשקלי. אלו ואמר בידו מעות הלוקח ע לנדבה: יפול
 השקלים שמותר חולין והשאר בו הייב שהוא שקל חצי מהן נותן כים מלא לקט אפילו .לשקלי מעות מלקט הריני אמר
 . לנדבה יפלו לנדבה קרוב .לשקלים יפלו לשקלים קרוב שלנדבה. לתיבה שקלים של תיבה בין שנמצאו מעות יד : חולץ

 :אחרים ולדברים לעולות מהן מסתפקין והשקלים לאישים עולה כולה שהנדבה מפני לנדבה יפלו מחצה על מחצה
 יפלו נמצאו ללבונה עצים בין אם .למחצה מחצה נמצאו .לקרוב יפלו ותיבה תיבה כל בין הנמצאים המעות כל וכן טי

 וכל .להחמיר למחצה מחצה .בכולן הקרוב אחר הולכין הכלל זה .עולה לגוזלי יפלו .עולה לגוזלי קנים בין . ללבונה
הבהמות על מחללן שהוא עד הלשכה מתרומת מעות מוציא הגזבר שאין חולין הבית בהר הנמצאות המעות

:לקרבנות שלוקח
תרומת

עוז מנדל
תן ) (דן־ מצרפין פרק .כלום עשם לא עד שקל מצי הנו ש :ג׳ ; שקלים מותר עד שקלו המפרי

ב ת  הלכם אומר ואני :עכ׳ל הולין מותרן הלל דלבית וכו׳ כן אינו כירושלמי 'ל1 הראב׳ד כ
אינם הטעמים אלו אבל מעות דהמצרף מתניתין גמרא כירושלמי שנויה היא שקלים מצרפין פרק ואת

 זה השמיש רביט למה לתמוה ויש .פושעים
 .לגזברים גשבפים המשנה כלשון וכתב וסתם

 תק״ח זו שבועה אלעזר ר׳ שאמר שמאחר וי״ל
 בהקדשות מזלזלים אדם בני יהיו שלא כדי היא
ש :שיטייא לההוא צרכינן לא סו  שאומר מי י

 הראב״ד כתב :וכו׳ הראשונים שהשקלים
 וכבי .עכ׳ע אמוראים, מחלוקת כירושלמי

בסמוך: כתבתיו
 פ״ב משנה .וכו׳ לחבירו שקל מצי הנותן י

 לשקול לחבירו שקלו הנותן דשקלים י
 מרומה נתרמה אס עצמו ידי על ושקלו ידו על

 ומ״ש .וכו׳ הגונב או הגוזל וכן ומ״ש ,מעל
 לא אס כלומר שנים. לבעלים לשלם חייב והוא

 משלם שהוא מההדיוש גונב כדין תרומה נתרמה
 נתרמה אם חומש להוסיף או כפל משלומי
 מוסיף שהוא מההקדש גונב כדץ הרוסה

:מומש
א כו׳. ההקדש מן השקל מחצית הנותן י ו

 שקלו השוקל דשקליס פ״ב משנה י
 קרבה ואח״כ מרומה נתרמה אם ההקדש מן

 שביעית ומדמי שני מעשר ממעות מעל בהמה
 רבינו שמ״ש מבואר והדבר כנגדו. יאכל

א במעילה יתחייב ממנה כשיסתפ^  פירוש מ
 ה״ר ופירש ,בהמה קרבה ואח״כ שפנינו מה

 בידו שהיו מן-ההקדש שקלו השוקל עובדיה
 של שהם וכסבור הביס לבדק שהוקדשו מעות
 וקנו המרומה ונתרמה שקלו מהם ושקל מולין

 נתחייב אז והקייבוה מרומה באותה בהמה
 שזה לפי קודם לא אבל מעילה קרבן השוקל

 מקום בכל שהיה כמו הקדש נשאר ההקדש
 והוא הבהמה וכשנקרבה נשתנה ולא שהיא

 בתרומת ששקל מי כל מממון שהיא נתכוון
הלשכה

 כן &יט כיחשלמי ז׳ל סראכ׳ד
 שהוא לפי מולין האחד אלא

ר שהוא כאי או מ  שהוא ס
 כמי או חייב ואינו חייג

 דלכיס לשקלי אלו הרי שאמר
ל מותרן הלל עכ׳ לין,' :חו

ש . - מפרי  שנים ה
 הפריש שם .וכו' אמד אלא חייב שאינו ונמצא
 חייב שאיט ונמצא שנים שחייב סטר ומא שרם
 נשמעינה ליה עביד אס מה השני אמד אלא
 חייב שהוא וסבור חטאחו הפריש הדא מן

 שתים השריש קדשה לא חייב שאינו ונמצא
 אלא חייב שאינו ונמצא שתים חייב שהוא סבור
 רועה אלא לה עביד את מה שטה אומה אחת

:לנדבה אלו ה״נ
ג  ב׳ פרק משנה .וכו׳ בידו מעות הלוקח י

 הרי ואסר מעות המכניס דשקליס ^
 וב״ה נדבה מותרן אומרין ב״ש לשקלי אלו

 בשם יוסי ר׳ ובירושלמי חולין מוסרן אומרים
 אבל פרונירוס במכניס פליגי במה אלעזר ר׳

 ר׳ נדבה שמומרן דכ״ע לשקלי אלו באומר
 במכניס פליגי אלעזר ר׳ בשם ביבא ורב חזקיה

 דמוסרן מודו לשקלי אלו באומר אבל פרומרוס
 לר' מסייעא ממניתין הזקיה ר' אמר חולין
 מסייעא דמתני׳ משום ביבא כר׳ ופסק ביבא

:ליה
ת ייד ו ע  למחצה מחצה עד וכו׳ שנמצאו מ

 דשקלים רפ״ז משנה .להחמיר
 מפני ללבונה יפלו למחצה שמחצה והנועם

 מכשירי ועצים קרבן עצמה היא שהלבונה
 ממצה על מחצה עובדיה ה״ר כתב .קרבן
 קרוב בשלמא פריך בירושלמי עולה לגוזלי יפלו

 בסר אזלינן דמדאורייחא כיון עולה לגוזלי
 אלא עולה מגוזלי הן ודאי כאילו הוי קורבא
 לגוזלי להו שדינן דמספקא ממצה על מחצה
 הללו המעות שהביאה האשה לחומרא עולה
 וכשאמה נפלו חובה מקיני שמא תתכפר במה

 האשה חפבסר במה עולה גוזלי מהן מקריב
 משל לוקחין הקינין על הממונים ב״ד ומשני
 אותם ומקנין שנמצאו המעות אומן כפי צבור

 על קינין מהן ומקריבין שנמצאו המעות לבעלי
 ואיני־ .עכ״ל נאכלת תהא לא והחניאת הספק

:רבינו השמיטו למה יודע
ו כל ט  הביס בהר הנמצאות המעות ו

 ומ״ש .שם משנה ג״ז .חולין
ט׳ הלשכה מתרומת מעות מוציא הגזבר שאין  ו

:בירושלמי שם
תרומות

ב :תחלה הגזבר עד שאומר מי יש ת  :טכ׳ל אמויאין מחלוקת בירושלמי ו׳ל הראג׳ד נ
 אי גאונים מחלוקת שהוא לומר הרואה יטעה שלא ובשביל ז׳ל ר'מ דעת פי׳ יפה אומר ואני

 הן ואלו לה גרסינן והכי בו נחלקו שקלים במשנת כי האמת והוא ז׳ל ר'מ דעת גילה מפרשים
 את העיר בני ששלחו אלו אמר חד מרי אבא ורבי חנינא ברבי פנחש רצי השניים הן הראשונים.ואלו

. החלה גונרין לידי שהגיעו אלו אפר ומד מחלה שקליהן כ להדיא הלכה בה נפסקה שלא ומהון ע׳
:ראוי כן כי כן כמג

 אחרת גירסא לו יש הראב׳ד ואם שם קבלתו וכפי ז׳ל ר׳מ סמך זה ועל הספרדיות שלנו בגירסות
ש : ויאדיר תורה יגדיל ת : שם מצרפין פ׳ . חולין סשקליס שמותר עד ומת שקלו הפרי עו  שנמצאו מ

; י׳א) דף שנמצאו(שקלים מעות פרק . הפרק סוף עד


